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Vart Jesus än gick samlades människor runt honom, i vilka sammanhang 
han än var, samlades människor omkring honom. Människor kom med sin 
längtan, sin förtvivlan och sin nyfikenhet och ville ta del av Jesu ord och Jesu 
kraft. 

Att samla människor är ett arv från Jesus som kyrkan förvaltat väl. Försam-
lingar har förvaltat det så bra att vi blivit bäst i samhället på att göra det. Att 
samla människor är kyrkans superkraft. Men så kom ett dödligt virus och 
satte stopp för det.  Det kom en pandemi som gjorde att vi inte längre fick 
samla människor därför att då spreds smittan. Viruset gjorde oss sjuka och 
vårt samhälle svagt. Landets biskopar uppmanade alla församlingar att ställa 
om och Botkyrka församling gjorde det.

Vi ställde om vår verksamhet och anpassade oss efter de olika restriktioner 
som kom med jämna och ojämna intervaller. Det var inte enkelt och lätt 
snarare tvärtom. Det var jobbigt och svårt men församlingens medarbetare 
gjorde sitt bästa. Vi lärde oss mycket om oss själva, varandra och om för-
samlingens liv. Tomma kyrkorum ersattes av febril aktivitet i sociala medier. 
Guds ord spreds i olika forum och kanaler.  I Tullinge skapades en utomhus-
kyrka där både dop och vigsel hölls och kyrkoråd och fullmäktigemöten blev 
digitala. 

År 2020 var ett besynnerligt år när inget blev sig likt men församlingens puls 
slutade aldrig att slå. Guds ord blev inte tystat snarare tvärtom så intensi-
fierades bönen. Vi hjälptes åt med det som var tvunget att göras, musiker 
rensade ogräs på Botkyrka kyrkogård och diakoner handlade mat till risk-
grupper för att nämna några exempel. 

Trots att mycket verksamhet fick ställas in så genomfördes ändå församling-
ens miljödiplomering och en ny församlingsinstruktion blev utfärdad. År 
2020 är trots pandemi, det första året då Botkyrka församlings vision är att 
gestalta Guds nåd för hela skapelsen med hopp och tillit. 

År 2020 var ett historiskt år eftersom helgonet Sankt Botvid firade 900 år. 
Det var visserligen nio hundra år efter hans död men det var hans liv och 
gärningar vi firade med bakelser, musik och teater. 

Hopp och tillit är en bra sammanfattning för församlingens omställning. Vi 
slutade aldrig att hoppas på en bättre morgondag och vi litade till att Gud var 
med oss i allt det nya och svåra. Hopp och tillit är också en fin sammanfatt-
ning på vad vi gjorde under år 2020. Vi spred hopp genom vår omsorg, vår 
strävan och vår bön. 

 

Beatrice Lönnqvist 
Kyrkoherde

2020 – året då vi ställde om
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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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2020 i siffror

digitala helgmålsböner släpptes på vår digitala helgmålsböner släpptes på vår 
hemsida och i sociala medier under året.hemsida och i sociala medier under året.

gånger bjöd vi in till öppen kyrka gånger bjöd vi in till öppen kyrka 
under covid-19-pandemin.under covid-19-pandemin.

personer i församlingen gick med i  personer i församlingen gick med i  
Svenska kyrkan under året.Svenska kyrkan under året.

En stor del av Botkyrka kyrkas takspån är från En stor del av Botkyrka kyrkas takspån är från 
1928, men i år påbörjades takomläggningen.1928, men i år påbörjades takomläggningen.

utomhuskyrka ställdes på plats utanför utomhuskyrka ställdes på plats utanför 
Tullinge gård under sommaren.Tullinge gård under sommaren.

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.

konfirmations- konfirmations- 
gudstjänster gudstjänster 

genomfördes.genomfördes.

4040 7272

42 79042 790

1928192811

119119 88
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Vart är vi på väg? Vart fjärde år 
skall alla pastorat i Svenska kyrkan 
ta fram styrdokumentet försam-
lingsinstruktion vars syfte är att 
sätta vision, riktning och mål för 
all verksamhet.

Under våren 2020 skrevs försam-
lingsinstruktionen för Botkyrka 
församling 2020-2024 och antogs av 
kyrkofullmäktige. 

Utgångspunkten för församlingsin-
struktionen var det arbete som gjorts 
tidigare i ”Botkyrkarapporten” – ett 
dokument och arbetsmaterial som 
låter barn och unga komma till tals 
om platser och tillfällen då de upp-
lever trygghet eller otrygghet. Det är 
alltså barn och unga som fått sätta 
tonen för församlingens arbete de 
kommande fyra åren. 

Den vision som församlingen ska 
sträva efter och som ska genomsyra 
allt som sker är: ”Botkyrka försam-

ling ska med hopp och tillit gestalta 
Guds nåd för hela skapelsen”. Utifrån 
visionen formulerades mål och 
prioriteringar för de olika delarna 
i församlingens grundläggande 
uppgift – Gudstjänst, Undervisning, 
Diakoni och Mission. Här tydliggörs 
att församlingens gemensamma prio-
riteringar de kommande åren är: 

- Ett varierat gudstjänst- och  
musikliv

- Diakoni/social hållbarhet

- Ett fördjupat lärande och under- 
visning i kristen tro och livsfrågor

För alla prioriteringar gäller ett sär-
skilt fokus på barn och unga.

På olika sätt har församlingsbor, 
anställda och ideella medarbetare 
och förtroendevalda under året varit 
involverade i arbetet med försam-
lingsinstruktionen. Nu återstår det 

verkliga och viktiga arbetet – att till-
sammans verka för att församlings-
instruktionens riktning och rörelse 
blir förverkligad och att vi tillsam-
mans med hopp och tillit gestaltar 
Guds nåd för hela skapelsen. 

Varje församling i Svenska kyrkan 
ska ha en av fullmäktige fastställd lo-
kalförsörjningsplan senast 31 decem-
ber 2021. Det övergripande målet 
med lokalförsörjningen är att ge 
församlingar så goda förutsättningar 
som möjligt att fullgöra sitt grund-
läggande uppdrag i byggnader och 
lokaler som är ändamålsenliga inom 
givna ekonomiska ramar. Lokalför-
sörjningsplanen ska alltså samspela 
med vår församlingsinstruktion. 

Under 2020 inledde Botkyrka 
församlings sitt arbete med lokalför-
sörjningsplan. En arbetsgrupp har 
arbetat med omvärldsbeskrivning, 
analys och insamling av statistik och 
fakta. Under våren 2021 kommer en 
rad förslag tas fram för att förbättra 
vår lokalförsörjning och på så vis 
skapa bättre förutsättningar för den 
grundläggande uppgiften. 

Trots restriktioner och pausade 
verksamheter beslutades att ge-
nomföra den lokala julinsamlingen 
Botkyrkabarn för tredje året i rad. 
Tidigare år har en stor del av gåvorna 
lämnats i samband med advents- 
och julkonserter, vilka inte kunde 
genomföras under 2020. Istället 
producerades digitala adventska-
lendrar och enklare konsertfilmer, 
där tittaren uppmanades att swisha 
pengar till Botkyrkabarn.

Sammanlagt 42 790 kronor skänktes 
till årets insamling. Tidigare år har ca 
50-60 000 kronor skänkts, men med 
tanke på förutsättningarna är årets 
insamling ändå väldigt lyckad.

Pengarna från insamlingen kommer 
att delas ut till behövande barnfamil-
jer i Botkyrka. Utdelning av pengar 
sköts av församlingens diakoner.

Ny församlingsinstruktion antogs

Lokalförsörjningsplan

Botkyrkabarn för tredje året i rad

Med hopp
& tillit
församlingsinstruktion

2020-2023
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Botkyrka församling sedan 2018 
arbetat för att miljödiplomeras 
i fas 1. Under 2019 har arbetet 
främst utgått från att göra en 
omvärldsanalys där en nuläge-
analys genomfördes vilket är en 
hjälp i miljöarbetet och ger en god 
överblick över hur församling-
ens arbetar med miljöfrågor och 
hållbarhet.  

2020 har Botkyrka församling främst 
arbetat med övergripande mål

I diplomeringsutlåtandet beskrivs 
församlingens arbete på följande sätt 
” Botkyrka församling har visat prov 
på hög ambition, glöd och bredd i sitt 
miljö-, klimat- och hållbarhetsarbete. 
Ni vill värna skapelsen vi alla har ett 
ansvar för. NI har påbörjat ett idogt  
och långsiktigt arbete med miljö-
diplomeringen som spänner över 
alla verksamhetsområden och ii god 
harmoni och interaktion med lokal-
samhället, vilket har lett fram till det 
diplom som nu kommer överräckas 
till församlingen. ” 

Hur jobbar vi i Botkyrka församling 
för att bli miljödiplomerade, hur ska 

vi tänka kring miljö- och hållbarhet? 
Det är en fråga som bäst besvaras ge-
nom att betona att vi som församling 
alltid vill jobba, reflektera, resonera 
och agera utifrån Bibeln. Det är ett 
viktigt redskap som vi har.

Arbetet har delegerats till projekt-
ledare Lacra von Schedvin sedan 
september 2019 samt projektsamord-
nare Fadi Gawria februari 2020. 

Det är ingen merit i sig att vi börjar 
tänka på miljön. Det är människans 
ansvar, som vi har fått direkt från 
Gud, och det borde vi uppfatta som 
ett sakrament. Gud sa i 1 Mosebok 
1:27: ”Var fruktsamma och föröka er, 
uppfyll jorden och lägg den under 
er. Härska över havets fiskar och 
himlens fåglar och över alla djur som 
myllar på jorden”.

Skapelsen är i ständig rörelse och 
vi människor bjuds in att vara 
medskapare. Men vad betyder det 
i praktiken? Vad ska jag, en enskild 
människa, göra för att härska över 
jorden och kunna vara medskapare? 
Ordet öppnar för ett ansvarsfullt 
förhållningssätt och är ett ömsesidigt 

beroende gentemot den Skapelse 
som föder oss. Det är kanske dags att 
börja ta ansvar, det är kanske dags att 
ta vårt ansvar på allvar.

Botkyrka församling jobbar för att 
bli miljödiplomerade. Det handlar 
inte om ett diplom, inte om att vi är 
duktiga, samhällsengagerade eller 
politiskt korrekta.

Istället handlar det om och vi ska 
medvetengöra för oss själva och 
för våra medmänniskor att det står 
tydligt i Bibeln vad Gud gav män-
niskan för ansvar och vad vi är 
skyldiga till i handling. Det handlar 
om Jesu budskap till människan: ”Du 
ska älska Herren, din Gud, med hela 
ditt hjärta med hela ditt förstånd. … 
Du ska älska din nästa som dig själv. 
”Matteusevangeliet 22:37,3

Integration
2020 innebar ett stort inslag av var-
dagsintegration med samtal i min-
dre grupper samt enskilda möten. 
Medarbetarna har mött många flera 
hundra personer i t ex grupperna 
”Språk och samhälle” och ”Skapa gott 
nytt liv” samt genom all språkträ-
ning, arbete i butikerna och på lagret 
i Tullinge. Andra särskilda projekt 
som gått att genomföra har varit t 
ex pilgrimsvandringar i St. Botvids 
fotspår, språkträningen i gamla 
prästgården Huddinge.

Secondhandbutiker
Butikerna har under året hållit öppet 
i begränsad omfattning periodvis på 
grund av pandemin. Verksamheterna 
har en viktig funktion som arbets-
träningsplatser för över 100 personer 
varje dag. Vi fick många skänkta 
gåvor, vilket vi är väldigt glada över.

Matsvinn
Hela Människan har adderat ett 
antal butiker i främst Huddinge och 
Botkyrka kommuner under året samt 
gått från en hämtning på onsdagar 
till hämtning i princip varje dag. En 
”shop in shop” i butiken i Tumba har 
skapats med sikte på att utöka till en 
större enhet på sikt. Medarbetarna 
har sett behovet av fler matkassar i 
spåren av corona och där kommer 
matsvinnet väl till pass.

Projekt Storvreten
På polisens lista över utanförskaps-
områden återfinns flera stadsdelar i 
kommuner som Hela Människan är 
aktiv i, t.ex. Storvreten i Tumba. Un-
der året har vi börjat jobba fram en 
projektbeskrivning, tagit nödvändiga 
kontakter samt samordning av vilka 
insatser som man bedömer ska göras 
där för att motverka människo- och 
droghandel, gängkriminalitet och 
den hedersrelaterade problematiken.

Sinnero, samtal, vägledning
Många samtal, mycket stöd och 
vägledning har erbjudits i tider av 
nedstängning – om än under trygga 
former och i mindre format. Hela 
Människans personal får ofta höra 
från besökare och deltagare att vi be-
hövs mer än någonsin som ett extra 
stöd när kommunen och det offent-
liga inte räcker till. Personalen länkar 
ofta vidare till kyrkorna.

Familj och anhörigarbete
Årets sommarlägervecka blev dagsut-
flykter för ett antal familjer med barn 
i södra Stockholm. Vi kunde erbjuda 
”Sommarkul i Storvretsparken” un-
der många veckor tillsammans med 
ungdomar och feriepraktikanter. 

Julen
Årets ”Jul i gemenskap” och liknande 
insatser fick ställas om och istället 
fokusera på julmatkassar, digitala 
lösningar m.m.

Miljödiplomering

Hela Människan Huddinge Botkyrka Salem
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Botvids 900-årsjubileumBotvids 900-årsjubileum

2020 var Botvids år. Han dog martryrdöden 900 år tidigare. 
På grund av covid-19 kunde flera planerade jubileumsaktivi-
teter inte genomföras, men under sommaren blev Botvid trots 
allt både uppmärksammad och hyllad i Botkyrka församling.
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Botvidsjubileet genomfördes framförallt i och kring Botkyrka 
kyrka. Det inleddes helgen 13-14 juni 2020, men det huvud-
sakliga firandet genomfördes 25 juli – 2 augusti. Detta då 28 
juli är Botvids dag.

Det var ett varierat program som uppmärksammade Botvid och 
hans jubileum. Det bestod bland annat av fyra pilgrimsvandringar, 
uppförande av Botvidsspelet, bokrelease, filmpremiär, fotoutställ-
ning och öppen kyrka med guidade visningar. Samtidigt kunde 
inte alla planerade aktiviteter genomföras, på grund av den rå-
dande covid-19-pandemin.

Vandringar och bokrelease
Sammanlagt fyra pilgrimsvandringar genomfördes under jubi-
leet. De hade olika sträckningar, bland annat längs Sankt Botvids 
pilgrimsled mellan Botkyrka kyrka och Salems kyrka. Totalt ca 80 
personer deltog i vandringarna

Botkyrka församling hade även releasefest för boken Molders 
mysterieskåp, en poetisk bok med utgångspunkt i Botkyrka kyrkas 
altarskåp. Författare Leif Magnusson gästade Botkyrka kyrka i 
samband med att boken släpptes i juli 2020.

Jubileumskaka
Inför jubileet tog församlingen kontakt med 
Spaaks konditori i Tumba, som tog fram en 
Botvidsbakelse. Den serverades vid flera tillfäl-
len i Botkyrka kyrka och går att beställa från 
konditoriet.

Fotoutställning och guidningar
Arne Hyckenberg har tagit många bilder från 
Botkyrka församling. Under hela sommaren har ett 
antal av hans bilder ställts ut inne i Botkyrka kyrka.

Tre guidade vandringar av kyrkan kunde hållas, vil-
ket lockade ca 20 besökare per tillfälle. Kyrkan var 
öppen dagligen under perioden 26 juli till 2 augusti.

Film av Maja Hagerman
En stor händelse i firandet var premiärvisningen av filmen Botvid 
och miraklerna. Filmen hade premiär på Botvids dag, 28 juli. Den 
visades två gånger i Botkyrka kyrka för sammanlagt 100 besökare.

Filmen har gjorts av Maja Hagerman och delvis finansierats av 
Botkyrka församling. Den är ca 20 minuter lång och visar spår av 
Botvid i medeltida handskrifter och noter, skulpturer, stenmurar 
och olika kyrkobyggnader i Sverige. Den går att se kostnadsfritt på 
Youtube.

Inställda planer
På grund av pandemin kunde inte alla planerade aktiviteter ge-
nomföras. Katolska kyrkan hade ett stort firande planerat i Bot-
kyrka kyrka, där kardinal Anders Arborelius skulle leda en mässa 
på Botvidsdagen. Efter beslut av Katolska kyrkan om att ställa in 
detta, såoch nu planeras ett firande sommaren 2021 istället.

Andra aktiviteter som inte genomfördes är en utflykt till Rågö, 
sommarkonserter, kyrkluncher och andra måltider, caféverksam-
het i Klockargården och vandringar i samarbetet med Salems 
församling.
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Covid-19 fick ossCovid-19 fick oss
att ställa omatt ställa om
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Nej, 2020 blev inte alls som vi hade tänkt. När  
coronapandemin drog in över Sverige fick vi, som alla 
andra församlingar, ändra våra planer. Men vi ställde 
inte in - vi ställde om.

Beredskapsgruppen
Församlingens beredskapsgrupp tillsattes för att leda och  
fördela arbete i pandemin. Gruppen bestod av:

Beatrice Lönnqvist – Kyrkoherde 
Thomas Nilsson – Diakon och samordnare för sorgestöd 
Sara Sjögren - HR 
Daniel Claesson – Kommunikatör 
Jenny Samuelsson – Kommunikatör 
Erik Dufva – Komminister och samordnare för prästkollegiet 
Fadi Gawria – Projektledare/Utredare 
Rita Be Aben – Kanslichef 
Sanja Najic – Huvudskyddsombud

Covid-19. Pandemi. Droppsmitta. Karantän. Folk-
hälsomyndigheten. Riskgrupp. Flockimmunitet. I 
början av året var det nog ingen av oss som trodde 
att ord som dessa skulle vara vanligt förekommande 
bland oss. Men Covid-19-pandemin förändrade året 
och alla våra planer. Så här ställde vi om:

I samarbete med Botkyrka kommun och Hela människan i Botkyrka hjälpte vi riskgruppen 70+ med matinköp.

VId Tullinge gård skapades en utomhuskyrka som användes vid både friluftsgudstjänster, dop och vigslar.

I församlingens digitala omställning skapades flera digitala 

bibelsamtalsgrupper.

Ett stort antal filmer med musik, andakter och undervisning 

publicerades i församlingens sociala medier.
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11/3 Beredskapsgruppen 
konstitueras

Med anledning av spridningen av 
covid-19 i Sverige beslutar kyrko-
herde Beatrice Lönnqvist att tillsätta 
en beredskapsgrupp med uppgift 
att leda och fördela arbetet i för-
samlingen i beredskapsläge. Nio 
medarbetare ingår i denna grupp, 
som kommer att fatta många viktiga 
beslut under våren.

Plan för sommaren
I maj beslutar beredskapsgruppen 
att församlingen ska fokusera på 
följande verksamheter under som-
maren från och med midsommar:

• Förrättningar
• Social utsatthet
• Barn och unga
• Mat för 70+
• Stödsamtal

13/3 Vissa verksamheter pausas och matservering stoppas

Beslut tas att med omedelbar verkan 
gå in i steg 1, vilket innebär att verk-
samhet som riktar sig mot riskgrup-
pen 70+ pausas. Detta inkluderar 
andakter på äldreboenden.

All servering i samband med guds-
tjänster och andra verksamheter 
ställs också in, för att minska risken 
för smittspridning.

Församlingen beslutar att prioritera 
följande verksamheter:

• Begravning
• Gudstjänst
• Dop
• Vigslar
• Öppen kyrka.  
• Själavård/stödsamtal

1/4 Biskopen stoppar offentliga gudstjänster

Onsdag 1 april kommer ett direktiv 
från biskop Andreas Holmberg om 
att församlingar i Stockholms stift 
inte ska samla till gudstjänst utöver 
förrättningar. Detta direktiv får 
Botkyrka församling att gå in i steg 
4, vilket betyder att inga gudstjäns-
ter firas och endast prioriterad verk-
samhet får genomföras. Prioriterade 
verksamheter är:

• Begravningar
• Mat och medicin till riskgrupp 

70+ i samarbete med Botkyrka 
kommun och Hela människan

• Digital närvaro
• Öppna kyrkor
• Krisstöd i samarbete med Bot-

kyrka kommun
• Själavård, NAV, terapi
• Övriga förrättningar

Påsken 2020

Med anledning av biskopens direk-
tiv kan ordinarie påskgudstjänster 
inte genomföras. Istället publiceras 
en digital påskdagsgudstjänst.

Handla mat till riskgrupper
I mitten av april börjar Botkyrka 
församling, tillsammans med Bot-
kyrka kommun och Hela människan 
Huddinge-Botkyrka-Salem, att er-
bjuda dem som tillhör riskgruppen 
 70+ hjälp med inköp av mat och 
receptfria livsmedel. Tjänsten kostar 
inget utöver priset för matvarorna.

Detta samarbete pågår under hela 
våren och sommaren 2020, innan 
församlingens del fasas ut.

Steg 1
Beredskapsgruppen tog i mars fram tre steg utifrån hur för- 
samlingens kan behöva ställa in verksamhet. Steg 1 innebär att:

• Viss verksamhet samt gudstjänster och förrättningar fortlöper
• Ingen mat- eller fikaservering
• Ej verksamhet i riskgrupper (i nuläget Sopplunch, Mat & prat, Herr-  

och Damklubb, Gårdscafé, Månd.träffen, Juttutupa, Vännensstuga)
• Personalen finns på plats enligt ordinarie arbetsschema trots inställd 

verksamhet
• Kyrkorna håller öppet samma tider som vanligt
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16/3 Ordinarie verksamhet 
pausas

Församlingen går in i steg 2. Guds-
tjänster och förrättningar fortlöper, 
men all annan ordinarie verksamhet 
pausas. Istället börjar vi med tider 
för öppna kyrkor.

Scheman tas fram med vikarierande 
personal som kan hoppa in med kort 
varsel vid en begravning.

Friluftsgudstjänster
Den 19 maj meddelar biskopen att 
han nu välkomnar gudstjänstfirande 
igen. Botkyrka församling beslutar 
därför att genomföra friluftsguds-
tjänster under sommaren (juni, juli 
och augusti). Vi firar inte nattvard, 
förutom i samband med gudstjäns-
terna på onsdagkvällar i Tullinges 
utomhuskyrka.

Samtidigt beslutas även att Botvids-
jubileet kan genomföras.

Gudstjänst och verksamhet
Inför hösten beslutar församlingen 
att fortsätta fira gudstjänster (utom-
hus så länge vädret tillåter) och börja 
öppna upp för nattvardsfirande och 
viss matservering. Gruppverksam-
het, främst för barn och ungdomar, 
kan genomföras om det finns lämp-
liga lokaler där alla deltagare kan 
hålla avstånd.

Verksamhet till gruppen 70+  
genomförs enbart i digital form.

Ännu hårdare restriktioner
Den 18 december kommer nya 
restriktioner, som ytterligare 
betonar vikten av att inte träffa 
andra personer i onödan. Därför 
beslutas att all icke-essentiell per-
sonal ska arbeta hemifrån året ut.

I samband med förrättningar och 
öppna kyrkor, när personal måste 
vara på plats, ska så få personer 
som möjligt samlas.

31/3 Steg 3
Sista mars går Botkyrka församling 
in i steg 3, vilket innebär att antal 
gudstjänster minskar. Fokus på 
söndagsgudstjänster.

Prioriterade kyrkor att hålla öppna 
är Tumba kyrka, Ljusets kyrka och 
Tullinge kyrka.

Vi betonar att begravningsceremo-
nier ska fortgå.

21/3 Första helgmålsbönen

Lördag 21 mars publiceras vår 
församlings första digitala helgmåls-
bön. Under 2020 släpptes samman-
lagt 40 helgmålsböner.

Tullinges utomhuskyrka

Under sommaren fixar Tullinge 
distrikt en utomhuskyrka vid Tul-
linge gård. Den används till många 
gudstjänster och förrättningar.

Max 8 personer får samlas
I mitten av november meddelas 
att max 8 personer får samlas vid 
allmänna sammankomster (senare 
kommer 20 deltagare tillåtas vid 
begravningar). Vi ställer om från att 
fira vanliga gudstjänster till enkla 
samlingar med små sällskap under 
söndagar. Dessutom öppnar vi våra 
kyrkor för ljuständning och egen 
bön flera gånger i veckan. Diakonal 
verksamhet fortsätter, men all annan 
verksamhet pausas igen.

Steg 2
• Gudstjänster samt förrättning-

ar fortlöper
• All övrig ordinarie verksamhet 

ställs in
• Själavård sker i möjligaste mån 

över telefon
• Personal finns på plats
• Kyrkorna öppet 10-19, eller 

ordinarie tider?

Steg 3
• Begravningar fortlöper
• Minska antalet gudstjänster
• Övriga förrättningar?
• Begränsa öppettiderna 

Vardagar 17-20, helg 11-15
• Kyrkorummen/stora  

utrymmen gäller
• Söndagar gudstjänster i möjli-

gaste mån, annars andakt
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Tullinge distrikt 2020 2019 2018 2017 2016

Dopgudstjänster 47 69 70 83 101
Antal dop 51 76 71 83 116
Konfirmationsgudstjänster 4 3 3 2 2
Vigselgudstjänster 13 14 22 25 32
Begravningsgudstjänster 86 81 77 95 77

Lida idrottskyrka Tullinge kyrka
Dop 3 (22) Dop 48 (54)
Konfirmation - Konfirmation 4 (3)
Vigsel 2 (12) Vigsel 12 (8)
Begravning 1 (1) Begravning 85 (80)

Tullinge kyrka Lida idrottskyrka
Huvudgudstjänst 30 (61) - (46)
Veckomässa 26 (26) -
Musikgudstjänst 47 (65) - (16)

Norra Botkyrka 2020 2019 2018 2017 2016

Dopgudstjänster 24 35 34 45 62
Antal dop 36 37 35 48 77
Konfirmationsgudstjänster 1 1 1 2 2
Vigselgudstjänster 14 17 13 11 28
Begravningsgudstjänster 59 61 68 74 79

Botkyrka kyrka Ljusets kyrka
Dop 35 (37) Dop 1 (0)
Konfirmation 1 (1) Konfirmation 0 (0)
Vigsel 15 (17) Vigsel 0 (0)
Begravning 58 (56) Begravning 1 (5)

Botkyrka kyrka Ljusets kyrka
Huvudgudstjänst 35 (57) 34 (51)
Veckomässa - (83) 23 (30)
Musikgudstjänst 29 (33) 65 (63)

Norra Botkyrka
ANTAL MEDLEMMAR
4 399 (den 5 januari 2021)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2019)

Tullinge distrikt
ANTAL MEDLEMMAR
10 252 (den 5 januari 2021)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2019)

14 Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2020



Ängskyrkan 2020 2019 2018 2017 2016

Dopgudstjänster 9 11 9 11 16
Antal dop 9 16 17 11 21
Konfirmationsgudstjänster 2 2 2 1 2
Vigselgudstjänster 1 4 1 3 0
Begravningsgudstjänster 8 5 4 11 12

Antal förrättningar
Dop 9 (16)
Konfirmation 2 (2)
Vigsel 1 (4)
Begravning 8 (5)

Besökssnitt i Ängskyrkan
Huvudgudstjänst 36 (39)
Veckomässa 17 (19)
Musikgudstjänst 8 (38)

Tumba kyrka 2020 2019 2018 2017 2016

Dopgudstjänster 3 12 9 7 12
Antal dop 4 13 8 8 22
Konfirmationsgudstjänster 1 0 1 1 2
Vigselgudstjänster 1 1 2 4 0
Begravningsgudstjänster 12 20 14 22 15

Antal förrättningar
Dop 4 (13)
Konfirmation 1 (0)
Vigsel 1 (2)
Begravning 12 (20)

Besökssnitt i Tumba kyrka
Huvudgudstjänst 31 (41)
Veckomässa 17 (25)
Musikgudstjänst 24 (83)

Tumba kyrka
ANTAL MEDLEMMAR
4 551 (den 5 januari 2021)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2019)

Ängskyrkan
ANTAL MEDLEMMAR
3 777 (den 5 januari 2021)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2019)
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Kommunikationsinsatser under året

Inslag i radio, tidningar och TV

Wall of kindness

Under 2020 har församlingen synts i många kanaler 
och i olika sammanhang. Under året ställde vi, av 
flera skäl, om en stor del av vår kommunikation för 
att bli mer moderna och digitala.

En varmare stad
I januari var vi med i kampanjen En varmare stad, där 
ett stort antal halsdukar placerades i offentliga miljöer 
med uppmaning att den som hittar en halsduk ska 
använda den. Kampanjen blev viral och ett foto på våra 
halsdukar vid Tumba pendeltågsstation sågs till och med 
i TV4-programmet Efter fem.

Kampanjen Wall of kindness syftar till att sprida med-
mänsklighet och värme genom att de som har höst- och 
vinterjackor som inte längre används kan skänka dem 
till någon som är i behov av en jacka. Under oktober 
2020 genomfördes denna kampanj i Tumba centrum i 
ett samarbete mellan Citycon (som äger Tumba centrum) 
och Botkyrka församling.

Slogan för Wall of kindness är Ge om du har över. Ta om 
du behöver. En vägg med ett antal krokar sattes upp inne 
i Tumba centrum. Botkyrka församling skänkte ett antal 
jackor till kampanjen, vilka hängdes upp på väggen. 
Under den månad då kampanjen var aktiv tillkom nya 
jackor, samtidigt som att de som hängts upp togs med 
hem av andra personer.

Botkyrka församling syntes och hördes i lokalpressen 
vid många tillfällen under 2020. Vi medverkade i de 
lokala radiokanalerna P4 Södertälje och P4 Stockholm vid 
åtminstone sju tillfällen under året. Inslagen handlade 
bland annat om hur vi ställde om till påsk, Botkyrka 
kyrkas takrenovering, behovet av att prata om döden, 
ökat antal gravsättningar samt att vi hade öppna kyrkor 
i samband med flera tragiska händelser i kommunen. Ett 
annat inslag handlade om utomhuskyrkan som ställts i 
ordning vid Tullinge kyrka.

I Kyrkans tidning syntes vår församling i flera artiklar. 
Anne Sörman intervjuades om sina öppna samtal på 
Botkyrka kyrkogård. Diakon Thomas Nilsson inter-
vjuades om arbetet på Asptunaanstalten och Erik Dufva 
berättade om att Ljusts kyrka hölls öppen med anledning 
av dödsskjutningen under sommaren.

I lokaltidningarna Mitt i Botkyrka-Salem och Botkyrka 
Direkt omnämndes Botkyrka församling vid många 
tillfällen under året. I januari rapporterades att Botkyrka 
församling tappar många medlemmar, att Botkyrka kyr-
ka ska få nytt tak och om kampanjen En varmare stad.

Under året skrev lokaltidningarna även om församling-
ens öppna kyrkor under pandemin, att en minnesplats 
för djur ska uppföras på Tullinge parkkyrkogård, att 
Ljusets kyrka hölls öppen i samband med den tragiska 
dödsskjutningen under sommaren och om det bidrag 
som vi fick av Svenska kyrkan på nationell nivå för olika 
insatser med anledning av covid-19-pandemin.

SVT Stockholm gjorde också inslag i Ljusets kyrka när 
den hölls öppen med anledning av den tragiska döds-
skjutningen under sommaren. De besökte även utom-
huskyrkan i Tullinge under sommaren.
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Under verksamhetsåret 2020 har Botkyrka försam-
ling arbetat vidare med att utveckla och ytterligare 
förbättra det arbetsmiljöarbetet i linje med Arbets-
miljöverkets krav för det systematiska arbetsmiljö-
arbetet (SAM). 

Församlingens arbetsmiljökommitté har haft fem pro-
tokollförda möten och arbetsmiljökommitténs arbets-
grupp, vars uppgift är att arbeta operativt, har träffats 
fyra gånger och arbetat med genomgång och uppdate-
ring av församlingen Kris- och katastrofmaterial. 

I månadsskiftet september/oktober 2020 genomförde 
församlingen en medarbetarundersökning, med fokus 
på frågeställningar kring – min närmsta chef, samarbete 
och arbetsmiljö. Svarsfrekvensen var 100-procentig 
och resultatet, som över lag var bra, ligger till grund för 
Arbetsmiljökommitténs arbete.

En del av församlingens systematiska arbetsmiljöarbete 
är att löpande uppdatera och utbilda medarbetare i 
säkerhet. Under hösten 2020 genomförde församlingen 
därför en brandutbildning och en HLR-utbildning, 
tillsammans med medarbetarna i församlingen. I säker-
hetsförbyggande syfte, har församlingen även införskaf-

fat ett antal personlarm. Dessa finns nu utplacerade i 
distrikten. 

Vidare har en stor del av det systematiska arbetsmiljö-
arbetet under året präglats av att löpande anpassa och 
kontrollera att församlingens alla verksamheter följer 
folkhälsomyndighetens aktuella riktlinjer i förhållande 
till den rådande Coronapandemin. Församlingens lokala 
arbetsmiljöombud, huvudskyddsombud, samt ansvariga 
chefer har tillsammans ansvarat för arbetet. 

Coronapandemin har även medfört att församlingens 
medarbetare i största möjliga utsträckning har behövt 
arbeta hemifrån. Mot bakgrund av denna förändring 
av medarbetarnas arbetsmiljö, gjordes i slutet av året 
en risk- och konsekvensanalys, där alla medarbetares 
förändrade arbetssituation analyserades. 

Utöver detta har Arbetsmiljökommitténs arbete kring 
”långtidsfriska medarbetare” flyttats fram på grund av 
den rådande Coronapandemin. Målet är att arbetet och 
inplanerade aktiviteter kring ”långtidsfriska medarbe-
tare” ska återupptas när pandemin är över och försam-
lingens samtliga verksamheter är i gång igen. 

Församlingens arbetsmiljöarbete 2020

Digitaliserad kommunikation
2020 blev året då vår församling tog flera stora kliv mot 
att använda mer digital kommunikation. Redan i början 
av året fanns planer på att starta en församlingsöver-
gripande Facebooksida och börja använda det redan 
befintliga kontot på Instagram.

När covid-19-pandemin var ett faktum blev det plötsligt 
väldigt viktigt att snabbt kunna nå ut med information, 
vilket gjorde att vi snabbt fokuserade en stor del av kom-
munikationsarbetet mot sociala medier.

I början av året leasade vi sex stycken digitala informa-
tionsskärmar, som placerats utomhus vid Ljusets kyrka, 
Tullinge kyrka och församlingsexpeditionen och inom-
hus i Ängskyrkan och i Tumba kyrka (2 st). Skärmarna 
används för att få ut aktuell information snabbt. Skyl-
tarna har en ständigt aktuell kalender.

Ett annat sätt för oss att bli mer digitala och effektiva i 
vår kommunikation är att vi i december skickade vårt 
sista månadsbrev i pappersform. Från och med januari 
2021 är alla månadsbrev digitala.

I mars började vi producera och publicera digitala helg-
målsböner och hann publicera hela 40 stycken under 
året. Dessutom släpptes ett stort antal andra filmer i 
form av minikonserter, psalminspelningar, gudstjänster, 
påskspel, samling vid krubban, undervisning och böner.

Filmerna publiceras på Facebook, Instagram och på 
Youtube. Många av dem bäddas även in på Botkyrka 
församlings hemsida.
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Fastighetsförvaltning 2020
Avtalet med Kyrkans Fastighetssamverkan i Stockholm 
AB (KFS) löper på, fram till 2021.09.30 och kommer att 
förlängas för en ny 3-års period. KFS tillhandahåller 
fastighetsförvaltningstjänster till församlingen och till 
församlingens begravningsverksamhet, genom fastig-
hetsförvaltaren Marlène Chantrel Hök med övergripan-
de ansvar, teknisk förvaltare Peter Lindahl och fastig-
hetsskötaren Fallah Karim.

Städavtal
Avtalet med Winab för städtjänster som har löpt sedan 
2011, samt avtalet med Himlarent från 2015 har sagts 
upp och en ny upphandling för städtjänster av lokalerna 
har genomförts. Upphandlingen avser lokalerna inom 
församlingsverksamheten och begravningsverksamhe-
ten. Upphandlingsprocessen har drivits av fastighets-
förvaltaren i nära samarbete med administrativchefen 
och distriktsledarna. Städbolaget Keab gruppen AB vann 
upphandlingen och det nya avtalet startar den 1 februari 
2021 för 2 år med möjlighet till förlängning. Keab grup-
pen har en lång erfarenhet från liknande verksamheter, 
bland annat från Österåkers pastorat och Folkuniversi-
tetet, och tros kunna leva upp till våra förväntningar. 

Lokalförsörjningsplan
Inom Svenska kyrkan pågår en historiskt omfattande 
översyn av fastighetsinnehaven. Under 2018 har alla fast-
igheter i alla församlingar och pastorat räknats och förts 
in i ett gemensamt register. Nästa steg i processen vidtas 
när varje församling och pastorat ska göra en lokalför-
sörjningsplan för att se vilka fastigheter som behövs på 
längre sikt. 

Beslutet om ett gemensamt fastighetsregister och lo-
kalförsörjningsplaner togs av Svenska kyrkans högsta 

beslutande organ, kyrkomötet 2016. Bakgrunden är att 
med en förväntad fortsatt medlemsminskning kommer 
Svenska kyrkans församlingar att behöva frigöra resur-
ser till det grundläggande uppdraget att sprida kristen 
tro och arbeta diakonalt i samhället.

Samtliga församlingar och pastorat inom Svenska kyr-
kan ska vid utgången av år 2021 ha upprättat en lokalför-
sörjningsplan (LFP) i syfte att kunna utföra sitt uppdrag 
i lokaler som är ändamålsenliga och funktionella, med en 
långsiktigt hållbar och kontrollerad resursanvändning. 
Med lokalförsörjningsplan avses en handlingsplan för att 
hantera lokalanvändningen och församlingens priorite-
rade långsiktiga lokalbehov utifrån ekonomiska förut-
sättningar. Lokalförsörjning ska planeras med 10-20 
års perspektiv med översyn vart fjärde år. Lokalförsörj-
ningsplaneringen omfattar församlingens verksamhet 
och begravningsverksamheten.

Lokalförsörjningsplanering utgörs av en prioriterad åt-
gärdsplan som bygger på en sammanvägd bedömning av 
organisationens vision och mål, organisationens ekono-
mi, verksamheternas utveckling och framtida lokalbehov 
samt lokalbeståndets utveckling och kostnader, lokalise-
ring, kapacitet och kulturvärden.

Arbetet med Lokalförsöjningsplanering började under 
våren 2020. Erik Dufva, präst i Tullinge, har utsetts som 
processledare. Fastighetsteamet bidrar med faktain-
samling gällande lokalbeståndet, drift-och underhålls-
kostnader, teknisk status och framtida underhållsbehov. 
Arbetet fortsätter och den färdiga lokalförsörjningspla-
nen planeras att överlämnas till kyrkofullmäktige för 
fastställande i våren 2021.
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Fastigheten Klövern 13 ingår inte i denna redovisning, då 
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Miljöarbete
Församlingen har under 2020 bedrivit arbete med att 
miljö och hållbarhets certifiera sig enligt Svenska Kyr-
kans miljödiplomeringssystem. Miljödiplomeringen 
omfattar alla delar i församlingens verksamheter och 
givetvis utgör fastigheterna en stor del av församlingens 
miljöpåverkan. En analys av fastigheter med hänseende 
till energiförbrukning samt upprättande av långsiktiga 
underhållsplaner har tagits fram. 

Månadsvis följs upp byggnaders energiförbrukning och 
underhållskostnader.  Förvaltningen tar fram förslag och 
genomför förbättringar till exempel effektivare uppvärm-
ningssystem och byte till effektivare belysningskällor. I 
samband med ombyggnationer och renoveringar tillser 
förvaltningen att de bästa långsiktiga lösning används 
med tanke på miljö och hållbarhet avseende material, 
framtida underhållskostnader samt driftskostnader. 

Församlingen har under 2020 infört ett nytt system för 
avfallssortering.

Miljöarbetet är långsiktigt och församlingen kommer 
fortsätta att bevaka fastigheternas miljöpåverkan och 
tillse att alla anläggningar fungerar optimalt utifrån sina 
förutsättningar.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Under 2020 har Södertörns Brandtjänst AB upphandlats 
för att stötta personalen, förbättra arbetet och uppfylla 
myndighetskraven. Samtliga byggnader har inventerats 
och erforderliga kompletteringar har gjorts med hänsyn 
till det fysiska brandskyddet. Utbildningar av personalen 
 pågår i alla distrikt. Brandskyddsdokumentation har 
uppdaterats.  Utrymningsplanerna har setts över, upp-
daterats och kompletterats.  Släckutrustning och ut-
rymningsskyltar har setts över. I uppdraget kommer 
leverantören fortsättningsvis leverera årsrevisioner enligt 
myndighetskrav och återkommande kvartalsrevisioner 
inklusive dokumentation. 

Botkyrka kyrka
Som den första delen av renoveringen av Botkyrka kyrka 
har, under 2020, omläggningen av spåntaket och kom-
plettering av åskskyddet kommit igång. Upphandlingen 
genomfördes i början på året och arbeten gick till entre-
prenören Kyrktak Bygg och Konsult, som har stor erfa-
renhet av att renovera just spåntak. KFS genom Susanne 
Sviden ansvarar för projekt- och byggledningen. Cecilia 
Pantzar från Bjerking är medverkande antikvarie, och 
Roslagens plåtkonsult ser över plåtarbeten.

I början på augusti ställdes en byggställning runt tornet, 
upp till tuppen. Arbeten började med omläggning av spån 
på tornet, plåten på spiran visade vara i bättre kondition 
än förväntat och behövdes därmed inte bytas. Arbetet 
fortsatte under hösten på södra vapenhusets tak och 
långhusets södra sida och kommer att fortsätta under 
våren 2021 med norra sidan. När spånarbetena är klara 
kommer taken behandlas med 3 strykningar tjära.

Projektet finansieras med stöd av kyrkoantikvarisk 
ersättning.

Kyrkan är öppen under arbetet, även om det har ordnats 
mindre aktiviteter än vanligt på grund av Coronapande-
min. Kyrkoantikvarisk ersättning för ramåret 2021 har 
beviljats för renovering av fasaden och fönster. Planering 
pågår för genomförande.

Ytterligare kyrkoantikvarisk ersättning för ramåret 2022 
har sökts för renovering av fasaden, då undersökning 
visar att fasaden är i så dåligt skick att bidraget som har 
beviljats hittills inte räcker för att vårda den ordentligt.

Kyrkoantikvarisk ersättning för ramåret 2022 har sökts 
igen för projektering av den invändig renovering, då det 
inte beviljades något bidrag för ramåret 2021.
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Tumba kyrka
Utemiljön har rensats ut, sittbänkarna har renoverats. En 
avfallssorteringsstation har inrättats.

Ängskyrkan
Entrén med kapprummet och foajén ommålades. En ny 
fasadskylt med integrerad belysning ersätter den gamla 
skylten och lyser fint och synligt på fasaden.

Uppgraderingen av ventilationsanläggningen med 
reglering som genomfördes 2019 har följts upp och visar 
en halvering av energiförbrukningen jämfört med 2018. 
Planering för renovering av köket har påbörjats.

Tullinge kyrka och Tullinge gård
I Tullinge kyrkan har värmesystemet uppgraderats med 
installation av 2 värmepumpar vars styrning är kopplad 
till bokningssystemet. Tidigare värmdes kyrkan med 
direktverkande el, det nya systemet förväntas minska den 
höga elförbrukningen i byggnaden.

På Tullinge gård har en genomgång av alla tak genom-
förts. Taken har rensats från löv och grönväxter, takpan-
norna som behövde återställas på plats har setts över. 
Vissa tak kommer behöva större åtgärder i framtiden.

En värmepump har installerats i församlingssalen Adler 
Salvius för bättre komfort.

Hyresgästen som bodde i Kungsstugan sedan mitten på 
90-talet har sagt upp sig och flyttat ut från huset som nu 
finns tillgängligt för verksamheten. Huset är i stort behov 
av renovering och detta planeras i samband med lokal-
försörjningsplanen.

Begravningsverksamheten
Planering av utvidgningen av Botkyrka kyrkogård har 
pågått i många år då antalet kistplatser beräknas ta slut 
inom några år och därför behöver begravningsplatsen 
utvidgas och nya kvarter anläggas för att tillgodose be-
hovet 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.

Prästlönetillgångarna (Stockholms stift) har initierat en 
detaljplansprocess med syfte att exploatera åkermarken 
som ägs väster av begravningsplatsen. Öster om kyrkan 
ägs marken av Södra Porten som planerar för en ex-
ploatering av området. Sankt Botvids väg påverkas, bl.a. 
planerar kommunen att anlägga en gång- och cykelbana 
längs vägen, inbakad i detaljplanprocessen för kyrkogår-
den. Alla dessa projekt innebär att en del markregleringar 
mellan församlingen, kommunen, Stockholms stift och 
Södra Porten AB måste genomföras.

Förslaget för utvidgningen av Botkyrka Kyrkogård, har 
tagits fram av externa konsulter under ledningen av 
Lennart Sjöström, fd fastighets- och kyrkogårdschef . 
Förslaget omfattar ett antal förstudier till exempel miljö- 
och kulturmiljökonsekvens beskrivningar, plankarta och 
bestämmelser, samt förslag på utformning av nya bygg-
nader, så som en religionsneutral ceremonibyggnad, en 
tillbyggnad till ekonomibyggnaden och ett tänkt kans-
lihus för begravningsverksamheten. Sedan idén om att 
utvidga Botkyrka kyrkogården föddes vid 2012 har dock 
behovet och inställning ändrats och i och med att tids-
planen för detaljplanprocessen dröjt har andra alternativ 
utretts.

Förslaget har i november 2020 passerat Botkyrka kom-
muns byggnadsnämnd som fattade beslut om att ta 
förslaget till samråd.

Lilla Dalen
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 mark förutsättning och lämplighet. Där på-
går även förstudier för att omlokalisera den begravnings-
administrativa personalen i församlingen till Lilla Dalen.
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Kyrkogårdsförvaltningens Kyrkogårdsförvaltningens 
verksamhetsuppföljning 2020verksamhetsuppföljning 2020

Organisation 
Arbetslaget har förnyats. Tre vakanta tjänster har tillsatts 
under året vilket har gett arbetet en skjuts framåt. Yt-
terligare en tjänst blev vakant i november och tillsattes i 
december. De nya medarbetarna är väl kvalificerade och 
har snabbt kommit in i arbetet.

Behovet av att sammanföra administration och ledning 
med verksamheten har varit påtaglig under de senare 
åren. 

Fastigheter
Hagen – Lilla Dalen
Planarbetet med utvidgningen av Botkyrka kyrkogård 
går så långsamt att vi riskerar att inte kunna begrava 
våra församlingsbor inom två år. På grund av detta be-
slöt kyrkorådet i våras att låta undersöka möjligheterna 
till utbyggnad av Lilla Dalen. Inledande undersökningar 
av grundvattenförhållanden och geotekniska sonde-
ringar har genomförts. Kyrkorådet beslöt i september 
att tillstyrka utbyggnadsförslaget Hagen på Lilla Dalen. 

Förslaget innebär att behovet av traditionella kistgravar 
och muslimska gravar tillgodoses under de kommande 
30 åren. I planen ingår även en fosterminneslund med 
två smyckesplatser. Hagens karaktär som en lummig 
svensk hagmark kommer att behållas med hjälp av 
dungar, ängsmark och stenrösen. En plats för utomhus-
ceremonier eller meditation planeras i ett skogsbryn 
tillsammans med en mindre meditationsplats. Till den 
yttre formen kommer Hagen ha samma struktur som de 
befintliga delarna av Lilla Dalen.

Kyrkogårdshuset – Lilla Dalen
Det finns ett stort behov av att sammanföra administra-
tion och ledning med verksamheten. Lilla Dalens ekono-
mibyggnad uppfördes i slutet av 1980-talet och har sedan 
dess blivit för liten och omodern. Kyrkorådet beslöt att 
tillstyrka uppförandet av en ny byggnad, alternativt en 
utbyggnad av befintlig lokal. Dialog mellan arbetslag och 
arkitekt pågår för att få en funktionell och tilltalande 
byggnad som förutom omklädningsrum och personalut-
rymmen ska inrymma administration och reception för 
besökande. 

21Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2020



Skärmtak och dieselförråd – Lilla Dalen
Det tidigare planerade skärmtaket för uppställning av 
fordon och vagnar har uppförts och invigts i december. 
Under taket finns även dieselförrådet i miljöanpassade 
tankar och container. 

Miljöarbete
Även då det gäller hållbart miljöarbete har det skett en 
utveckling 2020. Skötselutbudet innehåller för första 
gången ett perennpaket. Detta uppskattades av våra 
kunder, 30 % av beställningarna utgjordes av perennpa-
ket. Engångsblommor i form av tête-à-tête och penséer 
har tagits bort eller börjat fasas ut. I fordonsparken har 
en äldre hjullastare bytts ut mot en modern med mycket 
hög reningsgrad.

Kyrkogårdsutskottet 2020
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.

Coronapandemin
Pandemin som drabbat världen och även Botkyrka 
har varit mycket påtaglig i begravningsverksamheten. 
Säkerhetsrutiner infördes snabbt i slutet av mars för 
nyckelpersoner. Rutinerna har anpassats efter folk-
hälsomyndighetens och regeringens rekommendationer 
under hela året. 

Vår kapacitet vad gäller kistmottagning och gravgräv-
ning prövades hårt under april - maj och december. Tack 
vare gott samarbete internt och bra kommunikation med 
begravningsbyråer och församlingen lyckades vi möta 
allmänhetens behov och önskningar på ett godtagbart 
sätt. Antalet gravsättningar har, sett över hela året, varit 
över medelvärdet (344) för de senaste tio åren.

Under året har vi haft 55 gravsättningar i ny kistgrav 
mot 32 tidigare år. Vid årets slut har vi 86 nya kistgravar 
kvar. Vi har även gravsatt fler muslimer än föregående 
år, 32 personer mot 25 tidigare år. 
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Gravsättningsstatistik för 2020
Året 2020 blev annorlunda än tidigare år på flera sätt. Fler än vanligt valde jordgrav än tidigare år. Till en del 
förklaras detta av pandemins effekt, men också på att fler kistgravar är tillgängliga på Botkyrka kyrkogård. 
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Året i siffror

ANTAL BEGRAVNINGAR  
 2020  2019 2018  2017 2016
BOTKYRKA KYRKA 58 57 68 74 79
LIDA IDROTTSKYRKA 1 1 2  1 3
LJUSETS KYRKA 1 5 0  4 4
TULLINGE KYRKA 85 81 75  92 77
TUMBA KYRKA 12 20 14 22 15
ÄNGSKYRKAN 8 5 4  11 13
LILLA DALEN 45 55 50  49 47
BORGERLIG BEGRAVNING 51 36 60 44 39
ANNAT TROSSAMFUND 19 10 22 17 20

Begravningsverksamheten
Kyrkogårdsutskottet ansvarar för verksamheten på kyrkogårdar och begravningsplatser.   
En utförlig redovisning finns i utskottets separata verksamhetsberättelse.
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Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige

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) 
Meng Yu (Posk) 
Martin Lindholm (Posk) 
Carl Widercrantz (Tup) 
Rita Ilomäki (Tup)

Kyrkoråd

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)

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

Under senare år har vi sett en trend 
som visar att fler väljer ett gravskick 
där kyrkogårdsförvaltningen sköter om 
gravplatsen, såsom minneslund, ask-
gravplats, askgravlund.

År 2020 avled fler än vanligt som 
efterfrågar jordgrav, vilket medförde 
att det just detta år väger jämnt mellan 
alternativen.
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Resultaträkning 2020 Budget 2020 Differens

Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift 54 903 54 840 63

Begravningsavgift 29 770 27 191 2 579

Ekonomisk utjämning 3 702 3 707 -5

Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning 352 0 352

Erhållna bidrag 1 482 93 1 389

Övriga verksamhetsintäkter 2 596 2 064 532

Summa intäkter 92 805 87 895 4 910

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader -33 101 -37 258 4 157

Personalkostnader -46 214 -47 099 885

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -4 747 -5 236 489

Summa kostnader -84 062 -89 593 5 531

Verksamhetsresultat 8 743 -1 698 10 441

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från långfristiga värdepapper och fordringar 1 0 1
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 096 0 2 096
Räntekostnader och liknande resultatposter -192 -300 108

Summa resultat från finansiella investeringar 1 905 -300 2 205

Resultat efter finansiella poster 10 648 -1 998 12 646

Skattemässiga bokslutsdispositioner

Skatt på resultat från näringsverksamhet

Årets resultat 10 648 -1 998 12 646

Utfall mot budget 2020 Botkyrka församling
Belopp i TKR
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Flerårig resultaträkning Botkyrka församling

Resultaträkning 2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift 54903 56583 58253 56077 54594

Begravningsavgift 29770 24323 25878 23414 22311

Ekonomisk utjämning 3702 3766 3069 2664 2488

Utdelning från andelar i 
 

352 264 352 264 817

Erhållna gåvor och bidrag 1482 1525 2739 2737 2873

Övriga verksamhetsintäkter 2596 3285 3740 3541 3623

Summa intäkter 9922880055 89746 94031 88697 86706

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader -33101 -31936 -34421 -36614 -35560

Personalkostnader -46214 -46570 -52157 -48155 -44859

Av- och nedskrivningar av -4747 -5134 -4980 -4715 -3720

Summa kostnader -84062 -83640 -91558 -89484 -84138

Verksamhetsresultat 88774433 6106 2473 -787 2568

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från långfristiga värdepapper 
 

1 3 -404 3 3

Övriga ränteintäkter och liknande 2096 478 543 1836 520

Räntekostnader och liknande resultatposter -192 -123 -3 -2 -7

Summa resultat från finansiella investeringar 11990055 358 136 1837 516

Resultat efter finansiella poster 10648 6464 2609 1050 3084

Årets resultat 10648 6464 2609 1050 3084

Belopp i TKR
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Tillgångar 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Anläggningstillgångar

Byggnader och mark 50647 48959 52025 48528 51 668 45 286

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

6852 11488 8673 5219 2 670 1 750

Materiella anläggningstillgångar 61638 65631 67360 60581 57 983 51 233

Långfristiga värdepappersinnehav 2652 2652 2652 3058 3 058 3 058

Långfristiga fordringar 2478 4443 4856

Finansiella anläggningstillgångar 5130 2652 7095 7914 3 058 3 058

Anläggningstillgångar 66768 68283 74455 68495 61 041 54 291

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 270 167 124 140 313 212

Fordran på Kyrkvärden 0 593 393 409 395 176

Fodringar begravningsverksamheten 0 4443 4856 0 0 0

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

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

Kortfristiga fordringar 3228 7602 8005 4835 4 260 3 223

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

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

Omsättningstillgångar 95 519 81032 60471 71236 79 091 77 747

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

Eget kapital och skulder

Eget kapital

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

Församlingskyrkas fastighetsfond 0

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

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

Ändamålsbestämda medel 0

Avsättningar 0 0 0 -431 -862 -911

Långfristiga skulder -15000 -15000

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

Övriga långfristiga skulder

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

Kortfristiga skulder

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

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

Skatteskulder 0 -544 -445 -617 -484 0

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

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

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

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

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

Summa eget kapital  och skulder -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 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Folkmängd och medlemmar
Folkmängd 88 232 88 034 86 729 85 495 84 296 83 370 82 971

Medlem i Svenska kyrkan 23 311 24 113 24 923 25 732 26 667 27 522 28 314

Andel medlemmar 26 % 27 % 29 % 30 % 32 % 33 % 34 %

Antal aktiva inträden 72 48 45 64 78 97 66

Antal aktiva utträden 222 293 296 424 480 191 202 

Antal gudstjänstbesökare
Huvudgudstjänster 4 985 12 746 13 406 12 670 13 005 13 199 15 562

Andakter o andra gudstjänster 3 694 12 525 10 155 8 309 9 556 11 274 10 166

Musikgudstjänster 1 054 7 059 6 599 7 080 6 613 7 546 8 901

Dopgudstjänster 2 794 4 902 4 784 5 508 6 144 7 087 7 812

Vigselgudstjänster 720 2 233 2 412 2 542 2 875 2 209 2 930

Konfirmationsgudstjänster 281 1 056 1 016

Välsignelser av borgerligt äktenskap 0 0 23 0 0 0 3

Begravningsgudstjänster 7 185 7 642 10 687 11 384 10 201 11 841 8 274

Nattvardsgäster 3 828 14 843 15 777 16 549 15 554 15 283 15 161

Sjukkommunion 0 0 0 0 0 0 35

Kyrkliga handlingar
Antal födda barn 1 073 1 064 1 090 1 161 1 131 1 141 1 177

Döpta barn 119 147 134 177 198 203 225

Andel döpta barn i SvK 11 % 14 % 12 % 15 % 17,5 % 18 % 19 %

Konfirmandberättigade 15-åringar 295 276 327 308 213 311 375

Antal konfirmerade ungdomar 61 67 76 76 79 101 98

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

Vigslar 31 45 41 61 72 54 92

Statistik för Botkyrka församling
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Aktiva in- och utträden
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Med hopp och tillitMed hopp och tillit
I Botkyrka församling gestaltas, med hopp och tillit,I Botkyrka församling gestaltas, med hopp och tillit,

Guds nåd för hela skapelsen.Guds nåd för hela skapelsen.

Foto: Daniel Claesson


