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Omvärldsbeskrivning
Botkyrka församling ligger vid Stock-
holms stifts södra gräns i Huddinge 
Botkyrka kontrakt. Invånarantalet år 
2019 är ca 88 000 personer.

Medlemmar i församlingen är ca 25 000 
(29 %). Tillhörigheten varierar mellan olika 
stadsdelar, där Fittja står för den lägsta 
tillhörigheten (under 10 %) och Tullinge för 
den högsta (63 %).  Medelåldern i försam-
lingen är 37,5 år.  
Andelen barn och unga 0-19 år är 26,5 %.

Utrikesfödda uppgår till 40 % och perso-
ner med utländsk bakgrund till 58 %. Den 
ekonomiska utsattheten inom Botkyrka 
församling är större jämfört med riket i 
övrigt. Ca 45 % av invånarna inom för-
samlingens område upplever otrygghet i 
sin vardag. Drogmissbruk och kriminalitet 
ökar. 

Botkyrka är en kommun i utveckling. Nya 
bostadsområden är på gång som i Riksten, 

Prästviken och Södra porten. Inom försam-
lingen finns ett stort antal skolor (förskola 
– gymnasium). Antal gymnasieelever som 
reser till skolor utanför Botkyrka uppgår 
till 60 %. Församlingsområdet rymmer 
också kriminalvårdsanstalten Asptuna (av-
tal med församlingen), Tumba bruk - Cra-
ne, Alfa Laval, Kulturinstitutioner som t.ex. 
Riksteatern inkl. Tyst teater, Subtopia. Det 
finns friluftsområden (Hågelbyparken, Lida 
m.fl.). Detta medför att många personer 
dagtid vistas inom Botkyrka församling 
även om de inte bor här. 

Församlingen utgörs till största delen av 
Botkyrka kommun och markeras genom sex 
kyrkor. Kommunen har inget givet centrum 
utan är uppdelad i fem geografiska områden 
med egna små centrum – Hallunda, Tumba, 
Tullinge, Alby och Fittja. Organisatoriskt 
är församlingen i sin tur uppdelad i fyra 
geografiska områden. Profilen för de fyra 
distrikten och de kyrkor som finns i dessa 
kan kort beskrivas enligt följande:



Tumba
Hit hör Tumba kyrka. Familje- och 
musikverksamhet med ett gudstjänstliv i 
centrum.

Ängskyrkan
Hit hör Ängskyrkan. Det finns rottrådar 
från den tidigare EFS-föreningen som visar 
sig i många ideella krafter inom verksam-
heten. En kyrka för alla generationer.

Tullinge
Hit hör Tullinge kyrka och Lida idrotts- 
kyrka. Musikverksamhet, barn och unga i 
centrum, kyrkliga handlingar. Lida kyrka 
är i stort sett koncentrerad på kyrkliga 
handlingar.

Norra
Hit hör Botkyrka kyrka och Ljusets 
kyrka. Botkyrka kyrka är en kulturbärare, 
koncentrerad på andlig fördjupning och 
pilgrimsverksamhet. Ljusets kyrka utmärks 
av mångkultur, minoritetsspråk och en 
diakonal medvetenhet. 

I Botkyrka församling finns 70 personer 
anställda. Församlingen har en psyko- 
terapimottagning, med mottagningar i 
Tumba, Tullinge och Norra distriktet. Ett 
sorgecenter är placerat i ”Gula huset” – 
expeditionen i Tumba.

Botkyrka församling är med i nätverket 
Framtiden bor hos oss och nätverket Plattfor-
men vilken leds av Botkyrka kommun, samt 
det lokala Interreligiösa rådet. Församlingen 
är även huvudman för Hela människan i 
Botkyrka.

I Botkyrka församling finns två kyrkogår-
dar och en begravningsplats, Lilla Dalen.

Andra kristna församlingar inom Botkyrka 
är Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan, Sankt 
Botvids katolska församling, tre Syrisk- 
ortodoxa församlingar samt en Pakistansk 
evangelikal församling.



Vision
”Svenska kyrkan framträder lokalt som en 
församling. Denna är den primära enheten 
inom kyrkan. Församlingens grundlägg- 
ande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och mis-
sion. Syftet är att människor ska komma 

till tro på Kristus och leva i tro, en kristen 
gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike 
utbredas och skapelsen återupprättas. Allt 
annat som församlingen utför är ett stöd 
för och en konsekvens av denna grund- 
läggande uppgift.” Kyrkoordningen avd 2

Med denna utgångspunkt är församlingens vision

I Botkyrka församling gestaltas, 
med hopp och tillit, 

Guds nåd för hela skapelsen.



Analys
Med hjälp av omvärldsbeskrivningen 
och församlingens vision görs följande 
analys:

Församlingens styrkor 
• Kulturarvet Botkyrka kyrka med rötter 

från år 1168, kombinerat med influenser 
från en EFS-förening och ett flertal kyrk-
liga traditioner innebär ett rikt kristet liv 
inom församlingen.                                           

• Befolkningens låga medelålder och en 
stark inflyttning

• Interkulturell miljö

Församlingens utmaningar
• Lågt medlemsantal och därmed en mins-

kande ekonomi
• Ökad tendens av sekularisering i ett 

divergerat religiöst landskap
• Socioekonomisk utsatthet

Mot denna bakgrund kommer den 
grundläggande uppgiften ha särskilda 
prioriteringar:

• Ett varierat gudstjänst- och musikliv
• Diakoni/Social hållbarhet
• Ett fördjupat lärande och undervisning i 

kristen tro och livsfrågor
För alla prioriteringar gäller ett särskilt fokus 
på barn och unga.

Pastorala programmet
Det pastorala programmet för Botkyrka 
församling innehåller mål och strategi för 
församlingslivet utifrån Svenska kyrkans 
grundläggande uppgift – Mission, Guds-
tjänst, Undervisning och Diakoni. Pastorala 
programmet är utformat utifrån omvärlds-
beskrivning, vision och analys.  

Mission=sändning. Gud sänder sin kyrka 
som Gud sänt sin Son in i vår värld. Bot-
kyrka församling är en del av Guds mis-
sion, Guds sändning i Botkyrka med hopp 
och tillit om Guds nåd för hela skapelsen. 
Denna mission, kommer till uttryck genom 
gudstjänst, undervisning och diakoni, med 
utgångspunkt i de tre prioriterade område-
na för den grundläggande uppgiften.

Mission innehåller även medvetenhet om 
att vi är en del av den världsvida kyrkan. 
Församlingen har internationella ombud 
som medvetandegör oss om vad som sker 
i Svenska kyrkan nationellt och interna-
tionellt. Bidrag ges till Act Svenska kyrkan 
och EFS Mission.

I Missionsuppdraget finns medvetenhet om 
vårt uppdrag att ”bruka och bevara” ska-
pelsen. Församlingen ser uppdraget med 
miljödiplomering som en del i vår mission.

Kommunikation inom församlingen och 
externt är av stor vikt för att förmedla och 
utveckla församlingens verksamhet. Kom-
munikation är en del av sändningen. 



Målformuleringar
Gudstjänster i Botkyrka församling ska
1. Ge möjlighet att uppleva gemenskap – med Gud, med varandra, och med dig själv 
2. Skapa delaktighet och social hållbarhet 
3. Vara en undervisande miljö

För att nå målen bör följande prioriteras
- Variation på röster, språk och gestaltande som hörs 
och syns i gudstjänsten
- Gudstjänstliv på olika tider, platser och tillsam-
mans med andra kristna kyrkor
- Inbjudande moment och miljö i gudstjänsten för 
att göra det enkelt för barn/barnfamiljer att fira 
gudstjänst.
- Ett varierat musik- och körliv för alla åldrar.
- Använda kyrkorummet, symboler och liturgi som 
pedagogiska redskap
- Ökad variation på aktivitet i samband med guds-
tjänst
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gudstjänst



För att nå målen bör följande prioriteras
- Skapa trygga mötesplatser där människor vill vara 
delaktiga
- Använda kyrkorummet, symboler och liturgi som 
pedagogiska redskap
- Erbjuda undervisning på andra platser än i försam-
lingens egna lokaler, på varierande tider, tillsammans 
med andra kristna kyrkor och med en variation av 
uttrycksformer.
- Erbjuda söndagsskola eller motsvarande fokus på 
barn i gudstjänster i alla distrikt
- Arbeta med de kyrkliga handlingarna och samtal 
kopplade till dem, som livstolkande och undervisan-
de tillfällen.
- Flexibelt utbud av konfirmationsalternativ för både 
ungdomar och vuxna.

Undervisning i Botkyrka församling ska
1. Ge möjlighet att uppleva gemenskap – med Gud, med varandra, och med dig själv
2 Skapa delaktighet och social hållbarhet
3 Utgå från gudstjänsten som en undervisande miljö
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För att nå målen bör följande prioriteras
- Synliggöra diakon i gudstjänsten
- Öka samverkan med kommun, skolor, andra tros-
samfund och andra aktörer
- Utveckla arbetet med sorgestöd och krisstöd, sär-
skilt med fokus på barn och unga 
- Höja medvetenheten om det diakonala arbetets roll 
i församlingen
- Öka samverkan i det diakonala arbetet inom för-
samlingen

Diakoni i Botkyrka församling ska
1. Ge möjlighet att uppleva gemenskap – med Gud, med varandra, och med dig själv
2 Skapa delaktighet och social hållbarhet 
3 Stärka människors egenmakt

undervisning

diakoni




