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Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

 

Tumba kyrka tisdag den 12 november 2019 kl. 19.00 

Inga-Britt Rova (s), Elias Tony (s), Jean-Pierre Zune (s) ordf., 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), Lars-Göran Liljedahl (s), Michael Eriksson (ba) ersätter Yngve Jönsson (ba), 
Helle Larsson (ba), Andrei Ignat (ba), Solveig Nilsson (ba), Anders Stenström (fk),  
Sven-Anders Bengtsson (kr), Ewonne Ekmyr Göransson (kr), Lars Hofgren (po),  
Elisabet Philip (po) vice ordf., Johan Ax (po), Martin Lindholm (po) ersätter Antra Johansons 
Rantins (po), Dzintra Bergström (po) ersätter Sofia Lindgren (po), Rolf Blidborg (po),  
Joel Hofgren (po), Lena Nyberg (po), Östen Granberg (sd), Thomas Gjutarenäfve (sd), 
Anders Thorén (tbf), Carl Widercrantz (tbf) ersätter Camilla Jägermalm (tbf) 

Nina Lehtola (s), Kerstin Maria Roos (s), Michael Eriksson (s), Gun Mörling (kr),  
Rita Ilomäki (tbf) 

Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde. Rita Bè Aben, administrativ chef.  
Daniel Claesson, sekreterare 

Anders Thorén (Tbf) och Johan Ax (po) 

Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4 i Tumba 
tisdag den 19 november 2019 

 

Sekreterare .........................................................................................................................................................  
                                                                          Daniel Claesson 
 
Ordförande  .........................................................................................................................................................  
                                                                         Jean-Pierre Zune (s) 

 

Justerande  .....................................................................   ..............................................................................  
                                 Anders Thorén (Tbf)                                             Johan Ax (po) 

________________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Botkyrka församlings kyrkoråd 

2019-11-12 

2019-11-19 
 

2019-12-11 
 

Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                     Beatrice Lönnqvist 
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Kfm § 13 
Föreligger förslag till föredragningslista för Kyrkofullmäktiges sammanträde. 

Föredragningslistan kompletteras med paragrafen ”Val av ny ersättare till 
Kyrkorådet”. 

______________ 

Kyrkofullmäktige beslutar 
godkänna föreliggande föredragningslista med ovanstående tillägg 

__________ 

Fastställande av 
föredragningslista 
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Kfm § 14 
Justering av detta sammanträdesprotokoll äger rum tisdag den 19 november på 
församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba. 

__________ 

Kyrkofullmäktige beslutar 
utse Anders Thorén (Tbf) och Johan Ax (po) att jämte ordföranden justera 
protokollet på ovan nämnda plats och dag 
__________ 

 

Val av 
protokolljusterare 
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Kfm  § 15 
Meddelas att kyrkofullmäktiges sammanträde kungjorts 

dels genom information på församlingens hemsida 2019-10-31 

dels genom information på församlingens anslagstavla 2019-10-31 

dels genom kallelse till ledamöter och underrättelse till ersättare per post  
2019-10-31 

__________ 

Kyrkofullmäktige beslutar 
att sammanträdet skall anses vara i laga ordning kungjort 
__________ 

Kungörelse av 
sammanträde 
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Kfm § 16  
KR § 38 
KGU § 16 
Föreligger förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020 samt driftbudget 
avseende serviceverksamheten (gravskötsel). 

Årets budgetäskande uppgår till 28,7 Mkr (25,2) mkr. 

Begravningsverksamheten utförs av Svenska kyrkan på uppdrag av staten och 
finansieras i sin helhet med statliga medel (begravningsavgift). Därför är även 
begravningsverksamhetens personalstat särad från församlingsverksamheten. 

Lönekostnadsökningen uppräknas enligt budgetdirektivet. 

Utvidgningen av Botkyrka kyrkogård ligger på kommande arbete som 
projekteras. Det innebär att det inte belastar driftsbudgeten. 

Budgetförslaget innehåller ett investeringsäskande som uppgår till 6,8 (4,04) 
Mkr. 

Investeringarna avser 

• skärmtak och dieselavskiljare, Lilla Dalen 

• projektering och bygge av pergola med smyckesplats vid minneslunden 
Botkyrka kyrkogård 

• elbil till Botkyrka kyrkogård 

• markförvärv för utvidgningen av Botkyrka kyrkogård 

• detaljprojektering för utvidgningen av Botkyrka kyrkogård 

För serviceverksamheten äskas medel motsvarande totalt 1,5 Mkr (1,1 Mkr) 
inkl. personalkostnader. Dessa kostnader skall i sin helhet täckas av de särskilda 
gravskötselavgifter som skall tas in av de gravrättsinnehavare som väljer att 
anlita kyrkogårdsförvaltningen samt priser för beställda växter och arbeten på 
gravplats. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 
1. fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till driftbudget för 2020 års 

begravningsverksamhet, 

2. fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till driftbudget för 2020 års 
serviceverksamhet, samt 

3. fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till investeringsbudget för år 2020. 

__________ 

Kyrkofullmäktige beslutar 
Enligt kyrkorådets förslag 
__________ 

Beslutsärenden 
Drifts-och 
investeringsbudget 
2020 avseende 
begravnings- och 
serviceverksamheten 
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Kfm § 17 
KR § 39 

Föreligger förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020. 

Kyrkofullmäktige ska besluta om ett långsiktigt mål för det egna kapitalet uttryckt i 
kronor. Det egna kapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande buffert för 
ekonomiska påfrestningar. Beslut om målkapital ska vara långsiktigt och inte 
omprövas mer än en gång under en mandatperiod. Kyrkofullmäktige beslutade 2014 
att fastställa målkapitalet för mandatperioden 2014-2017 till 100 mkr vilket 
motsvarar i huvudsak det egna kapitalet 2013 enligt fastställt bokslut. 

Äskandena uppgår till 60 704 kkr (63 096 kkr) för församlings-verksamheten och 
27 191 kkr (23 714 kkr) för begravningsverksamheten. 

Förslaget till personalstat inkl. pensioner och försäkringar för år 2020 omsluter 44 
958 kkr (45 824 kkr). Förslaget innebär att personalstaten inte detaljredovisas på 
tjänstenivå utan inom motsvarande personalkostnadsram. Vidare föreslås att 
kyrkofullmäktige delegerar till kyrkoherden att inom budgetramen löpande anpassa 
bemanning och tjänsteinnehåll. 

Förslaget till investeringsbudget för år 2020 omsluter totalt 15 710 kkr (6 700 
kkr), varav 6 910 kkr (4 350 kkr) rör begravningsverksamheten. 

Kontrollberäkning enligt formeln (Eget kapital/materiella anläggnings-tillgångar + 
kyrkoavgiften exklusive begravningsavgift +/-ekonomisk utjämning) avseende 
budget 2020 uppgår Egna kapitalet till 85,6 % (88,4 %) av fastställt Målkapital på 
100 mkr. 

Med förslaget som grund har information enligt § 19 och förhandling enligt § 11 
medbestämmandelagen skett. 

Kyrkorådets föreslår kyrkofullmäktige besluta 
1. fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget, 
2. fastställa föreliggande förslag till driftbudget, 
3. fastställa föreliggande förslag till personalbudget, 
4. fastställa kyrkoavgiften till 91 öre per skattekrona för 2020, 
5. delegera till kyrkoherden att inom ramen för personalbudgeten löpande anpassa 

bemanning och tjänsteinnehåll, 
6. långtidsprognosen för åren 2019–2021 skall utgöra ett riktmärke för periodens 

verksamhet och investeringar. 
__________ 

Kyrkofullmäktige beslutar 
Enligt kyrkorådets förslag 
__________ 

Drifts- och 
investeringsbudget 
2020 avseende 
församlings-
verksamheten 
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Kfm § 18 
Kyrkofullmäktige har fått i uppdrag att besvara en motion från Camilla 
Jägermalm, Tullingepartiet, om att utreda om det finns möjligheter att anlägga 
en begravningsplats för husdjur i anslutning till Tullinge kyrka. Motionen är 
daterad 2019-05-21. 

Enligt 3 kap. 25§ kyrkoordningen ska ett ärende ha beretts av en nämnd, eller av 
kyrkorådet, innan kyrkofullmäktige avgör ett ärende. Kyrkorådet skall alltid få 
tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en nämnd. 

Kyrkorådet anser motionen besvarad genom vidstående yttrande som visar att 
anordnande och drift begravningsplatser för djur inte tillhör församlingens 
uppgifter. Församlingen har heller inte mark för ändamålet. Det saknas därmed 
förutsättningar för församlingen att tillmötesgå motionärens förslag om 
djurbegravningsplats vid Tullinge kyrka. 

 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 
1. Anse motionen besvarad 

2. Att ärendet skickas till Botkyrka kommun för kännedom 

__________ 

Kyrkofullmäktige beslutar 
Enligt kyrkorådets förslag 
__________ 

Motion angående 
kyrkogård för 
husdjur 
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Kfm § 19 
Kyrkofullmäktige har fått i uppdrag att besvara en motion från Camilla 
Jägermalm, Tullingepartiet, om att utreda om det finns möjligheter att införa 
audioguider vid Botkyrka församlings kyrkor. Motionen är daterad 2019-05-21. 

Enligt 3 kap. 25§ kyrkoordningen ska ett ärende ha beretts av en nämnd, eller av 
kyrkorådet, innan kyrkofullmäktige avgör ett ärende. Kyrkorådet skall alltid få 
tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en nämnd. 

Kyrkoherde Beatrice Lönnqvist har, på uppdrag av Kyrkorådet, utrett 
möjligheterna att införa audioguider. Utredningen visar att audioguider i 
församlingens kyrkor skulle kosta 400 000 kronor att köpa in. Till detta 
tillkommer bl.a. kostnader för personalresurser som krävs för att ta fram och läsa 
in materialet till audioguiderna. 

En annan aspekt som tas upp i utredningen är kyrkornas öppettider. 
Audioguiderna är bara tillgängliga när kyrkorna är öppna, vilket de i regel enbart 
är i samband med gudstjänster och förrättningar. Vid dessa tillfällen finns 
personal på plats, som kan svara på frågor. Därmed anses inte audioguiderna 
tillföra ett så pass stort mervärde att den höga inköpskostnaden är motiverad. 

Kyrkorådet anser motionen besvarad genom vidstående yttrande som visar att 
möjligheten till audioguider inte går att genomföra. Att införa audioguider skulle 
innebära en omfattande kostnad som församlingen i nuläget inte kan prioritera. 
Arbetet kräver vidare en omfördelning i tjänster, vilken inte är möjlig då 
församlingen behöver prioritera miljöcertifieringen. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 
att avslå motionen 

__________ 

Kyrkofullmäktige beslutar 
Anse motionen besvarad. 
__________ 

Motion angående 
audioguider vid 
församlingens kyrkor 
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Kfm  § 20 
Enligt kyrkoordningen 3 kapitel fastställer kyrkofullmäktige genom särskilt beslut 
varje år de dagar under nästkommande år då ordinarie sammanträden skall hållas 
samt tidpunkten härför. 

__________ 

Kyrkofullmäktige beslutar 
1. Fastställa följande sammanträdesdagar för år 2020: 

tisdag den 26 maj och torsdag den 12 november, 

2. sammanträdet 26 maj äger rum i Ängskyrkan 

__________ 

 

Sammanträdesdagar 
2020 
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Kfm § 21 
Eva Ånstrand (s) har valt att avsäga sig sitt uppdrag som ersättare i kyrkorådet. 

Den socialdemokratiska nomineringsgruppen har nominerat Sigvard Läth till ny 
ersättare i kyrkorådet. 

__________ 

Kyrkofullmäktige beslutar 
att välja Sigvard Läth (s) som ny ersättare i kyrkorådet efter Eva Ånstrand (s) 

__________ 

Val av ny ersättare 
till Kyrkorådet 
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Kfm § 22 
Följande information föreligger för kyrkofullmäktiges kännedom. 

a) Rapport från verksamhetsråden i Tumbas och Ängskyrkans distrikt 

Paulina Mark, ordförande i verksamhetsrådet i Tumba berättade om hur 
rådets uppdrag har förändrats och förtydligats. Hon pratade även om hur 
verksamhetsrådet i Tumba kombinerar öppet forum med föredrag. 
 
Anna-Lena Eriksson, distriktsledare i Ängskyrkan och Tumba kyrka, 
berättade om hur verksamhetsrådet i Ängskyrkan arbetar, om deras roll i 
församlingen och hur de samarbetar med distriktets personal och 
besökare. Vidare berättade Anna-Lena om vikten av att 
verksamhetsråden har egna budgetar och gav ett exempel på när 
Ängskyrkans verksamhetsråd använde sina pengar till material till en 
tillfällig altartavla i samband med kyrksalens renovering. 

b) Rapport verksamhet Nuvarande församlingsinstruktion antogs våren 
2017. Den har nio prioriterade områden. Av dessa fokuserar 
församlingen på tre; Rit, tillgänglighet & delaktighet och samarbete.  
Rit – fokus på sorgestödsarbete. Församlingens nya sorgegrupper har 
startats med gott resultat. Församlingen arbetar även med dop och 
dopkommunikation, med målet att fler barn ska döpas. 
Tillgänglighet & delaktighet – Församlingen vill tillgänglighetsanpassa 
Botkyrka kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har sökts för detta, men inte 
beviljats. Arbetsmiljökommitté (AMK) har tillsatts och leder arbetet med 
medarbetarundersökningar och arbetar utifrån vad resultatet av dessa 
visar att församlingen behöver fokusera på. AMK har även tagit fram en 
vilofridspolicy, som förtydligar när och hur den anställde förväntas vara 
tillgänglig och när hen kan vara helt bortkopplad från t.ex. e-post. 
Samarbete – Vi samarbetar mellan distrikten. Anställda i ett distrikt kan 
även rycka in i andra distrikt om och när det behövs. Så har församlingen 
inte arbetat tidigare. Diakoniarbetet har också förändrats. Varje distrikt 
har tidigare haft separata fondansvar. Nu samarbetar man. Det finns nu 
även en diakonimottagning på församlingsexpeditionen i Tumba. 
 
Arbete pågår med att lägga fram en ny församlingsinstruktion våren 
2020. Deadline för denna är 3 juni 2020. 

c) Rapport Kyrkvärden AB – Extra bolagsstämma hålls onsdag 13/11 2019 
med anledning av att en ny revisor behöver utses. 

 

__________ 

Kyrkofullmäktige beslutar 
Notera till protokollet att kyrkofullmäktige tagit del av ovan nämnda information. 
__________ 

 

Informations-
ärenden 
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Kfm § 23 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat Sammanträdet 

avslutas 
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