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”Botkyrka församling vill vara gränsöverskridande, Kristuscentrerad 
och modig.”

Det sägs att Botkyrka kommun är långt ifrån lagom, om det är sant skulle det 
betyda att även Svenska kyrkan i Botkyrka är långt ifrån lagom. Jag tror att 
det är sant. Botkyrka församling är inte lagom, vi är inte mellanmjölk. Bot-
kyrka församling är extra allt, hela tiden och överallt. 

Botkyrka församling är extra allt därför att vi är oerhört kompetent i vår orga-
nisation – både anställda och förtroendevalda. Vi är extra allt därför att vi har 
viljan att vara Kristuscentrerade. 

Vi är extra allt därför att vi är en stor församling med flera kyrkor och många 
verksamheter som besöks av många.

År 2018 var det år då Botkyrka församling konkretiserade sin målbild och sina 
delmål. Målen är nu utvärderingsbara och visar om vi är på väg i rätt riktning 
eller inte. Målen arbetades igenom under en konferens där både anställda och 
förtroendevalda var inbjudna och aktiva. Det var ett gränsöverskridande arbete 
och ett modigt arbete.  Ett annat gränsöverskridande arbete var när lednings-
gruppen och samordnarna för kollegium möttes för att fundera kring försam-
lingens prioriteringar. 

År 2018 var också det år då de anställda fick möjlighet att berätta om hur de 
upplever sin arbetsmiljö. Under hösten genomfördes en omfattande medarbe-
tarundersökning som bland annat resulterat i att cheferna arbetar med mål i 
sitt ledarskap och med utbildning i hot och våld.

Inte ett år utan jubileum! Jubileum är ljuvliga tillfällen då det gamla och det 
nya möts genom samtal, minnen och förhoppningar. År 2018 var det jubileum 
i Tullinge kyrka som firade 60 år och i Ängskyrkan som firade 25 år. 

Under det gångna året fick församlingen möjlighet att sprida Guds ord i Sveri-
ges Television genom fyra tv-gudstjänster från Botkyrka kyrka. 

Året avslutades med en insamling till kampanjen Botkyrkabarn. Ett initiativ 
från Tumba distrikt som handlade om att alla kollekter på konser-
ter under adventstid tillföll diakonkollegiet och barn och unga i 
respektive distrikt. Ett initiativ som fick publicitet i lokaltidning-
arna och som kommer att göra skillnad för många i Botkyrka!

Botkyrkabarn är ett exempel på ett modigt och gränsöverskri-
dande arbete som ger efterklang i likhet med Kristus. Ett annat 
exempel är när ungdomar från församling var ljusbärare vid Riks-
dagens öppnande i Storkyrkan. Det ger en bild av hopp, glädje 
och framtidstro. Helt i enighet med församlingens vision. 

År 2018 har varit ett år då vi vandrat i Jesu fotspår, 
församlingen har varit modig och gränsöverskridande 
och framförallt Kristuscentrerad. 

 
Beatrice Lönnqvist 
Kyrkoherde

Ett år i Jesu fotspår
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Det här är

Botkyrka församling

Tumba kyrka

Botkyrka kyrka Ljusets kyrka

Ängskyrkan

Tullinge kyrka

Församlingsexpedition

Lida idrottskyrka

Församlingens vision är att vara
Kristuscentrerad, gränsöverskridande och modig
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2018 i siffror

270
289

personer besökte Tumba kyrkas 
trettondagskonsert Den Heliga natten.

askgravplatser på Botkyrka kyrkogård 
invigdes under allhelgonahelgen.

kronor samlades in till 
kampanjen Botkyrkabarn.

60
år fyllde Tullinge kyrka under 2018.  

Det firades med mässa, mingel, mat m.m.

2

272

325 25

hästar anlitades när Tullinge 
parkkyrkogård rensades på träd.

medlemmar hade 
församlingens körer.

besökare hade 
ungdomskonserten 

Ge så ska du få.

år fyllde 
Ängskyrkan, vilket 
firades i två dagar.

50 678
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Gemensam
verksamhet under året

Arbetet i Botkyrka församling utgår alltid från de 
gudstjänstfirande gemenskaperna kring varje kyrka, 
men vissa aktiviteter passar bättre att göra  

tillsammans över distriktsgränserna. Vad som är 
gemensamt och vad som är distriktens uppgift kan 
variera över åren. I år har vi samarbetat kring detta:

Under år 2018 certifierades för-
samlingens lokaler i Vita nykter.

Föreningen arbetar med glömda 
barn, alkoholpolitik och nykterhet. 
De certifierar lokaler och verkar för 
en alkoholfri miljö, med hjärta för 
glömda barn och nyktra alkoholister. 

Att vara certifierad innebär att loka-
len alltid är alkoholfri. Alla drycker 
är alkoholfria. Nattvarden i lokalen 
är helt alkoholfri och de som tjänst-
gör i lokalen är nyktra.

Botkyrkabarn är ett initiativ från 
musikerna i Tumba kyrka. Det är 
en insamling till behövande barn 
och unga i Botkyrka församling.

Kollekten vid elva konserter under 
adventstid tillföll Botkyrkabarn. Sam-
manlagt blev det 50 678 kronor som 
diakonerna i församlingen fått att 

dela ut till behövande. Båda lokal- 
tidningarna uppmärksammade  
initiativet inledningsvis och redo-
visade dess utfall.

Initiativet fick en egen logga, en  
illustration skapad i Botkyrka.  
Loggan fanns på affischer, annonser, 
t-shirts och tygpåsar. 

Certifierad församling genom VITA nykter

Botkyrkabarn – en lyckad lokal julkampanj

Datasäkerhet och starten på GDPR
Under början av året ägnades 
mycket tid till att öka kunskapen 
kring den nya dataskyddsför-
ordningen GDPR som infördes i 
slutet av maj.

I stort sett all personal utbildades för 
att öka både medvetenheten och sä-
kerheten för vår hantering av person-
uppgifter. Nya rutiner och policydo-
kument har skapats och fastställts.

Till dataskyddsombud har vi anlitat 
Erika Malmberg, som även har mot-
svarande uppdrag för bl.a. Karlstad 
och Skara stift.

Under senhösten inträffade den första 
incidenten då kyrkokansliet fick ett 
datahaveri. Vi kunde konstatera att 
vår organisation och samarbetet med 
dataskyddsombudet fungerar mycket 
väl.
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Botkyrkaungdomar bar ljus under 
gudstjänst vid Riksmötets öppnande

Den 25 september öppnade riksdagen 
och dagen inleddes traditionsenligt med 
gudstjänst i Storkyrkan. I gudstjänsten 
närvarade kungafamiljen, partiledare, 
politiker och särskilt inbjudna gäster. 

Gudstjänsten inleddes och avslutades 
med procession, där ungdomar från 
Botkyrka församling var ljusbärare. 
Det var en högtidlig stund och en ära 
att få bära ljuset inför det kompli- 
cerade arbete som sedan väntade.  
Ljus som bär hopp!

Foto: Arne Hyckenberg



Norra Botkyrka
Vår vision är att vara en profetisk röst.
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SVT-gudstjänster
Vi fick möjligheten att sprida evan-
geliet till många människor i hela 
Sverige. Under inspelningen har vi 
också fått möjligheten att lyfta upp 
olika verksamheter inom distrikten, 
bl.a. musikverksamheten, diakonin 
och ungdomsverksamheten. Vi har 
också visat att i Botkyrka försam-
ling medverkar personer med olika 
bakgrund och nationaliteter. Svenska 
kyrkan är öppen för alla. 

Vinnovaprojektet
Ett tvåårigt projekt som syftar till att 
minimera arbetslösheten, med fokus 
på kvinnor. Sysselsättning och eko-
nomisk stabilitet är grundbehovet för 
integration i samhället. Därför vill vi 
hjälpa kvinnor, som av olika orsaker 
är långt ifrån arbetsmarknaden, 
komma tillbaka till arbetslivet och 
känna tillhörighet med det svenska 
samhället. De får arbetslivserfarenhet 
och nätverk inom textilbranschen.

Ge så ska du få
Julkonserten där ungdomarna i 
distriktet medverkade. Denna konsert 
var ett fantastisk forum för distriktets 
ungdomar att blomma ut i färg att ge 
form och känsla för deras kreativitet, 
tro och engagemang. Under konser-
ten samlades pengar in som kommer 
att gå till behövande barn i Botkyrka 
och behövande barn i Mellanöstern. 

Här följer tre indikatorer på att vi i norra Botkyrka 
arbetar mot distriktets mål:

1. I januari har en grupp på tre personer börjat besöka 
Alby torg en gång i veckan. Vi vill finnas där kyrkklock-
orna inte hörs, kyrkans lokaler inte syns och det kristna 
behovet är påtagligt. Vi vill vara en röst som banar väg 
för Herren. Vi vill komma ut med information om kyr-
kans verksamhet och vi vill kunna bemöta utan att göra 
skillnad på människor. Vi vill vara lyhörda, vi vill se dem 
som inte brukar synas och lyssna på dem som ingen orkar 
lyssna på. 2. Vi fortsätter med Vinnova-projektet under år 2019. Vi 

har förbättrat och målat om i syateljén, har köpt nya  
symaskiner. Dessutom kommer vi att få en ny medarbetare 
i ateljén.

Den diakonala insatsen i distrikten är också en bra mått-
stock för arbetet mot distriktets mål, att vara profetisk 
röst. Under första delen av år 2019 har det redan kommit 
anmälningar för studiebesök, som t.ex. Arbetsförmed-
lingen och en grupp präster från Oslo som är intresserade 
och vill få inspiration av det diakonala arbete som bedrivs 
inom distriktet. 

3. Mötesplatsen, som är ett öppet forum för alla som vill 
komma in i kyrkan, dricka en kopp kaffe och ha samtal 
med kyrkans personal. Det genererar många djupa samtal 
om teologi, etik och livsfrågor. 

Så arbetade vi mot vårt mål under 2018



Verksamhetstådet i Norra Botkyrka har bestått av  
Marjatta Sillanpää, Petrus Isabar, Timo Mousiso, Yennica 
Youray., Wiveca Petersson Alm samt distriktsledare Lacra 
von Schedvin. 

Vi har träffats en gång i månaden under året. Öppet forum 
har genomförts vid olika tillfällen. 2 gånger vid kvälls-
mässan onsdagar, då även ungdomsgruppen är samlad. 2 
tillfällen i Botkyrka k:a och även 2 gånger i Ljusets k:a. 
Här behöver vi kanske tänka  nytt och ändra formerna för 
att öka deltagarantalet.

Gun Johansson som med den äran har varit textilansvarig 
i kyrkorna frågades på nytt om hon kunde fortsätta med 
detta. Svar: ja. En stor tillgång för oss.

Under sommarmånaderna fanns en utställning i Klockar-
gården med temat Pilgrim. Vernissage 16 juni. Samma dag 
vandrade pilgrimmer från Salem till Botkyrka. Pilgrimerna 
blev glada över att kaffe fanns i Klockargården.

Undertecknad fick möjlighet att medverka i församlingens 
påsk- och julspel som erbjuds skolorna. 410 barn kom till 
påskspelet och 635 till julspelet.

Vår äldsta fina kyrka Botkyrka k:a fick under året sända ut 
söndagsgudstjänst fyra gånger i TV till hela svenska folket. 

I Allhelgonatid hjälpte några från verksamhetsrådet till 
med att dela ut ljus och information om helgen vid tunnel-
banestationerna Fittja, Alby, Hallunda och Norsborg.

Två medarbetare har avtackats under året. Britt Löv, 
fritidsledare, slutade i juni. Göte Johansson, kyrkvärd i 
Botkyrka kyram slutade på domsöndagen. Båda två med 
lång erfarenhet av församlingsarbetet. 

Bidrag från verksamhetsrådet har givits till diakonin för 
behövade barnfamiljer bl.a. Även vår ungdomsgrupp gavs 
bidrag till en konsert i Botkyrka kyrka 16 december.

Julbord på Lida avslutade året för oss och alla andra  
ideella arbetare. Tack.

Wiveca Petersson Alm, ordförande

Verksamhetsrådet i Norra Botkyrka

Året i siffror
ANTAL MEDLEMMAR
4 856 (den 2 januari 2019)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2017)

   BOTKYRKA KYRKA LJUSETS KYRKA
Huvudgudstjänst 42  (53)   50  (50)
Veckomässa  35  (-)   35  (35)
Musikgudstjänst  38  (36)   47  (80)
 

NORRA BOTKYRKA 2018 2017 2016 2015 2014
Dopgudstjänster  34 45 62 60 67
Antal dop  35 48 77 55 71
Konfirmationsgudstjänst 1 2 2  3 2
Vigselgudstjänster 13 11 28 20 22
Begravningsgudstjänster 68 74 79 84 70

BOTKYRKA KYRKA LJUSETS KYRKA
Dop 32  (48) Dop 0 (2)
Konfirmation 1 (2) Konfirmation  -  (-)
Vigsel 12  (11) Vigsel 1  (0)
Begravning 68  (74) Begravning 0  (4)

Musik i Norra Botkyrka
KÖRER MEDLEMMAR
Barnkör 10 (15)
Ungdomskör - (-)
Vuxenkörer 65 (85)
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Tullinge
Vår vision är att göra Gud synlig i Tullinge.
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Höstlovet på Lida
Under höstlovet bjöd vi in till musik-
teater för barn i Lida idrottskyrka. 
Ayla Kabaca, känd från Bolibompa 
och pianisten Markus Kvint gjorde 
en föreställning kring några av Alice 
Tegnérs mest älskade barnvisor.   
   Kyrkan var full av barnfamiljer och 
många uttryckte stor uppskattning 
av föreställningen och efterföljande 
korvgrillningen, men också av att få 
upptäcka Lida idrottskyrka!

Tullinge kyrka 60 år
27 maj firade Tullinge kyrka 60 år 
med en festmässa och en dag fylld 
av aktiviteter. På Tullinge gård fick 
vi möjlighet att äta lunch, lyssna 
till föredrag med Hans Aronson, ha 
sångstund för barn, tipspromenad 
och mycket mer. 
   Dagen avslutades med konsert med 
barnkören, diskantkör och kammar-
kör med efterföljande hamburgare- 
och korvgrillning på kyrkbacken. 

Sommarmusik - barhäng
Vi skapade en mingelmiljö för att i 
anslutning till konserterna uppmuntra 
till möten utöver det musikaliska. Vi 
byggde därför en bardisk, köpte in 
champagneglas, fina fat, alkoholfritt 
bubbel och finare kakor och tilltugg 
som vi bjöd på efter konserterna. 
   Det blev en succé - i princip alla 
besökare stannade efter konserterna 
för att mingla och återkom veckan 
efter, ibland i sällskap med någon 
som blivit medbjuden.

För att lättare se om vi arbetar mot vårt mål har vi 
satt upp tre konkreta prioriterade mål. Här följer 
målen och indikatorer på att vi arbetar mot att  
uppfylla dem:

Öka vår synlighet i samhället,  
samarbeta/samverka med andra 
aktörer
Under hösten 2018 har kontakt tagits med Tullinge biblio-
tek för att ”bjuda in” till samarbete. Tanken är att tillsam-
mans driva en existentiell bokcirkel. Efter givande samtal 
kommer detta att realiseras under våren 2019. Svenska 
kyrkan i Tullinge kommer att finnas på plats på bibliote-
ket med en präst som tillsammans med en bibliotekarie 
kommer att leda en bokcirkel kring tematana: Om godhet, 
om döden och om sanning.

Öka antalet gudstjänstbesökare
Vi arbetar kontinuerligt och har under några år utvecklat 
Mässa för stora och små. Vi kan konstatera att till dessa 
gudstjänster kommer många, fler och fler stannar efteråt 
på kyrkkorven. Det är med glädje vi ser nya ansikten dyka 
upp. Onsdagens kvällsmässor har utökats till att äga rum 
varje vecka. Detta har lett till att fler hittar dit.

Öka antalet besökare i musikguds-
tjänster/konserter
Våra musiker arbetar medvetet med att skapa en konsert-
serie genom året som präglas av variation av musikstil, 
unga och äldre medverkande, flertal med lokal förankring 
och självklart genomgående med hög kvalitet. Genom att 
ha sommarmusik varje vecka ser vi att flera återkommer 
vecka efter vecka men också att fler nya upptäcker dessa 
kvällar. Under 2018 har ytterligare ett steg tagit för att 
öka antalet besökare och det är barhänget efter somma-
rens konserter. Glatt konstaterar vi att detta betytt mycket 
för gemenskapen och helheten och gjort att flera har kom-
mit tillbaka för att också träffa varandra.

Så arbetade vi mot vårt mål under 2018



Verksamhetsrådet har bestått av nio ledamöter. Vi har haft 
möte en gång per månad, utom på sommaren, sammanlagt 
tio stycken. Vi har arbetat med idéer och frågor som kom-
mit till oss från församlingsbor, arbetslag och från öppet 
forum. Vi har en checklista varje möte, så att frågor inte 
kommer bort.

Verksamhetsrådet har varit på studiebesök i Uppenbarelse-
kyrkan i Saltsjöbaden.

Två av oss var med på den landsomfattande nätverksträf-
fen för Framtiden bor hos oss, FBHO, som anordnades 
i Skärholmens församling. Mycket intressanta föredrag, 
boktips och diskussioner, som gett idéer att ta upp nästa år.

Vi har anordnat fyra Öppet forum och stått för liten för-
täring. På öppet forum i april, hade vi bjudit in Helen Lin-
nerstam som berättade och visade folkdräktsskick under 
kyrkoåret. Mycket uppskattat.

Viktigaste engagemanget i år var Tullinge kyrkas 60-års-
jubileum, där verksamhetsrådet medverkat med idéer och 
medverkan.

Jubileet blev mycket lyckat, och var mycket uppskattat av 
besökarna.

Suzanne Elfsö, ordförande

Verksamhetsrådet i Tullinge

Året i siffror
ANTAL MEDLEMMAR
10 800 (den 2 januari 2019)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2017)

   TULLINGE KYRKA LIDA IDROTTSKYRKA
Huvudgudstjänst 54  (43)   47  (40)
Veckomässa  24  (21)   -
Musikgudstjänst  80  (94)   19   (-)
 

TULLINGE DISTRIKT 2018 2017 2016 2015 2014
Dopgudstjänst  70 83 101 107 115
Antal dop  71 83  116 107 122
Konfirmationsgudstjänst 3 2  2 3  4
Vigselgudstjänst  22 25  32   23 31
Begravningsgudstjänst 77 95  77 86 75

LIDA IDROTTSKYRKA  TULLINGE KYRKA
Dop 26 (35) Dop 45 (48)
Konfirmation -   Konfirmation  3 (2)
Vigsel 11 (14) Vigsel 11 (11)
Begravning 2 (1)  Begravning 75 (94)

Musik i Tullinge
KÖRER  MEDLEMMAR
Barnkör 33 (58)
Ungdomskör 4 (-) 
Vuxenkör 51 (59)
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Tumba
Vår vision är att vara en attraktiv, hjärtlig 

gemenskap där man möter skaparen.
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Vårfesten
För att avsluta vårterminen och 
våra grupper bjöd vi in till en stor 
avslutningskonsert med efterföl-
jande vårfest. Det var en lyckad 
och uppskattad kväll då flera av de 
verksamheter som är aktiva i Tumba 
kyrka fick visa upp vad de har lärt sig 
och gjort under vårterminen. Alla såg 
då tydligt hur många som är aktiva i 
Tumba kyrka.

Familjemässorna
En grupp gudstjänster där många 
talar om att de känner samhörighet 
och hjärtlig gemenskap är på familje-
gudstjänsterna. Här talas om att man 
gärna kommer för att vara del av 
något större. Det som också har varit 
viktigt är gemenskapen efter guds-
tjänsten med lätt kyrkolunch. 

Ideella på läger i Sigtuna
I juni erbjöds verksamhetsrådet, 
kyrkvärdar och alla volontärer, som 
ville att åka två dagar till Sigtunastif-
telsen. Där jobbade vi på alla skulle 
se varandra men också för att få 
förslag på hur vår verksamhet kunde 
bli bättre. 

Alla anställda går emot samma mål: Det är tydligt att 
samarbetet inom arbetslaget har ökat, Man talar om 
att man jobbar mot Tumba kyrkas gemensamma mål. 
Verksamheter planeras för att komplettera varandra och 
att utnyttja personalresurserna bättre. Ett tydligt exempel 
på detta är den tidigare nämnda vårfesten, där arbetslaget 
arbetade tillsammans mot ett gemensamt mål. Detta har 
också skett med grupper och frivilliga, som skapat tydli-
gare mål och projekt för verksamheten. Där har det blivit 
tydligare att vi arbetar mot gemensamma mål.

Engagerade ideella: Det finns en vilja hos volontärer och 
frivilliga att ställa upp. Även om det är färre frivilliga på 
pappret än under 2017, så är de vi har mer aktiva och 
hjälper till i större utrsträckning. Under 2017 fanns upp-
levelsen att det var svårt att få våra frivilliga att hjälpa till. 

Nu är upplevelsen att detta har bytts till en glädje och att 
det finns en stark vilja att vilja vara en del av gemenska-
pen i Tumba kyrka. Det talas om att man trivs och man är 
del av något större. 

Gemenskapen på torsdagar: Besökte man Tumba en 
torsdag under terminerna 2018 märkte man mycket folk i 
hela huset. Flera verksamheter skedde samtidigt och en del 
avlöste varandra. Alla möttes i kvällmässan klockan 18.

Det fanns en tydlig gemenskap på torsdagar, där många 
deltagare i olika grupper träffades över åldersgrupper och 
verksamheter. Många verkade komma för gemenskapen, 
men också för mötet med skaparen. Vi har bland annat  
dropin-bibelsamtal som brukar locka ca 4-10 deltagare. 
Där får man tala om skaparen. Verksamheterna på torsda-
garna fick över lag fler deltagare under 2018.

Så arbetade vi mot vårt mål under 2018



Året i siffror
ANTAL MEDLEMMAR
4 720 (den 2 januari 2019)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2017)

   TUMBA KYRKA
Huvudgudstjänst 44  (44)
Veckomässa  27  (29)
Musikgudstjänst  86  (58)
 

TUMBA KYRKA 2018 2017 2016 2015 2014
Dopgudstjänster  9 7 12 17 12
Antal dop  8 8 22 16 12
Konfirmationsgudstjänst 1 1 2  1 22
Vigselgudstjänster 2 4 0  1 1
Begravningsgudstjänster 14 22 15  18 22

Musik i Tumba kyrka
KÖRER   MEDLEMMAR
Barnkörer 25  (14)
Ungdomskör -  (10)
Vuxenkörer 59  (68)

Verksamhetsrådet i Tumba har under 2018 gjort två stora 
insatser för att nå Tumba kyrkas mål om att vara ”en 
hjärtlig gemenskap där man möter skaparen.”

Det första var att aktivt delta i det frivilliga arbetet när 
församlingen var på inspirationsresa i Sigtuna under våren. 
Här kom många idéer och tankar fram om hur vår verk-
samhet skulle kunna förändras och utvecklas. Men det var 
tydligt att de flesta deltog i verksamhet i Tumba kyrka just 
för gemenskapen.

Den andra insatsen har varit att under hela året aktivt 
arbeta för att öka användningen av fairtrade-produkter. 
Detta skedde genom att vi skapande en fairtrade-grupp 
och genom att organisera flera kyrkkaffen där fairtrade-
produkter användes för kyrkkaffet. Det hölls även ett 

informativt föredrag om Fairtrade under sopplunchen en 
tisdag.

Dessutom avsatte verksamhetsrådet 5 000 kronor till att 
köpa in Fairtrade-produkter till display-skåpet och bordet 
i Tumba kyrka, som är ett sätt att visa för kyrkobesökare 
vilka produkter som går att välja fairtrade-märkta. Dess-
utom kan föreläsare med flera få gåvor från detta skåp.

Dessa produkter såldes även under julkonserten till förmån 
för Botkyrkabarn, detta för att lyfta tanken kring vår roll 
i skapelsen. Intäkterna gick sedan direkt till kampanjen 
Botkyrkabarn. 

Paulina Mark, ordförande

Verksamhetsrådet i Tumba
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Ängskyrkan
Vår vision är att vara en gemenskap 

med mod i Kristus för alla.

H
öj

dp
un

kt
er

 2
0

1
8

Gudstjänster i bersån
På grund av renovering av kyrksalen 
från nyår till palmsöndagen användes 
bersån som både gudstjänstlokal och 
för kyrkkaffe och för andra verksam-
heter. En utmaning i möblering och 
logistik, men också en chans att öva 
samarbete.

25-årsjubileum
Ängskyrkan fyllde 25 år i september 
och vi firade i dagarna två. På lörda-
gen hade vi öppet hus med aktivite-
ter, mat och psalmkonsert på kvällen. 
Detta lockade 174 besökare. På sön-
dagen firade vi festmässa och fyllde 
kyrkan (184 personer). Alla körer 
och personal samt en hel del gäster 
från Ängskyrkans 25 år var där. Efter 
mässan åt vi kyrklunch och tårta.

Julkören
Ängskören har under hösten haft få 
sångare (7st), men när det väl var 
dags för projektet julkören kom 
det, efter mycket nätverk-ande, 26 
körsångare med en enorm hängiven-
het och sångglädje. Det har tjatats 
om teknik, att texta, lyssna, känna 
och framförallt ha roligt, vilket också 
märktes – både på första advent och 
adventskonserten. Sångglädje i kör 
när det är som bäst.

Året inleddes med att vi på grund av renovering av kyrk-
salen, firade gudstjänst i bersån. Som altartavla under 
denna period hade vi ett kors som bestod av bilder målade 
av olika grupper i församlingen. Det var mycket uppskat-
tat och ledde till många samtal om hur de olika grupperna 
hade tänkt.

Ett tillfälle för möten över åldrar har verkligen varit kring 
måltiden. Kring mat och prat träffas såväl konfirmander, 
barnkörer, gudstjänstplanering och samtalsgruppen ”vi 
talar tro”, och i samband med sopplunch har vi öppen 
förskola/babycafé, annars lockar sopplunchen primärt 
daglediga pensionärer. Vid fredagsmys (3 ggr/termin) möts 
de familjer som varit där under eftermiddagen och de ung-
domar som ska vara kvar under kvällen för en gemensam 
middag. Det är lätt att mötas vid bordet.

Gudstjänsten är en plats för alla, i alla åldrar. Barnen 
har sin stund, med barnens bön och sång, innan de går 
till söndagsskola för att sedan komma tillbaka lagom till 
nattvardsutdelandet. Detta ger möjlighet för alla att ha sin 
plats i gudstjänsten. Till upptaktsgudstjänsterna i början 
av varje termin bjuds dessutom de familjer som döpt sitt 
barn särskilt in för att få sin dopängel och alla barn som 
fyllt 6 år för att få barnens bibel. 

Två lördagar varje termin ordnar vi musikcafé med olika 
program. Tiden, kl 17, är vald för att passa alla och efter 
programmet i kyrkan bjuds alla in till fika och ofta  
lotterier och fiskdamm.

En viktig mötesplats för församlingen är vår församlings-
helg. I slutet av oktober/början av september åkte vi till 
Stegeborgsgården med drygt 70 deltagare i åldrarna 4-74 
år. Vi har aktiviteter för olika åldrar, där de små barnen 
har sång och lek, större barn har scouting, ungdomar går 
en höghöjdsbana och de vuxna får fördjupande föredrag 
men också aktiviteter, andakter och gudstjänster där alla 
åldrar möts tillsammans.

Lördagen före andra advent hade Ängskyrkan traditions-
enligt sin julbasar. Det finns något för alla åldrar och 
framför allt bidrar människor i alla ådrar till förberedel-
serna. Veckorna innan pysslades och bakades det för fullt 
och kvällen innan hjälps alla åt att ställa i ordning. 

Så arbetade vi mot vårt mål under 2018



Verksamhetsrådet i Ängskyrkans distrikt 2018 har bestått 
av 10 ledamöter inklusive distriktsledaren, Anna-Lena 
Eriksson. Det har varit en god fördelning av åldrar och 
kontakt med olika verksamhetsgrenar.

Verksamhetsrådet har hållit elva sammanträden och initi- 
erat tre Öppet Forum. Vid det sista Öppet Forum nomine-
rades ledamöter för 2019. Samtidigt redovisades de ideella 
som har särskilda uppdrag i Ängskyrkan t.ex. gudstjänst-
värdar, blomansvarig, internationella ombud, lokalvärdar 
m.m.

Det är tradition i Ängskyrkan att verksamhetsrådet och 
personal har ett samverkansdygn. Det ger oss möjlighet till 
gemenskap men också till planering och genomgång av ak-
tuella frågor och ämnen. Kostnaden för samverkansdygnet 
blev 27 222:- och det belastades verksamhetsrådets konto.

VR tycker också att det är viktigt att uppmuntra personer 
som gjort något speciellt eller fyllt jämna år i hög ålder. 
Det har kostat 778:-. Vidare har verksamhetsrådet bestämt 

att beställa projektor och duk. Kostnaden för dessa är inte 
klara men ryms inom budget

Renoveringen av kyrkorum och annex var ständigt på 
verksamhetsrådets agenda. Arbetet flöt på som planerat 
och Jan-Eric Lindström, Lennart Pålsson och Anna-Lena 
Eriksson hade kontinuerlig kontakt med byggledare och 
arbetsledare. Verksamhetsrådet var också delaktig i val av 
nya möbler till bersån men val av gardiner och stolstyger 
skötte inredningskommittén tillsammans med Anna-Lena 
Eriksson. Personalsituationen har också varit ett ständigt 
ämne på våra möten.

Verksamhetsrådet var naturligtvis också väldigt engagerad 
i planeringen av 25-års-jubiléet som blev två festliga dygn 
med glada återseenden av tidigare anställda och andra 
Ängskyrkevänner. Det är med stor tacksamhet som vi har 
fått ha vår kyrka och ber om Guds välsignelse för dagar 
som kommer.

Berit Hofgren, ordförande

Verksamhetsrådet i Ängskyrkan

Året i siffror
ANTAL MEDLEMMAR
4 207 (den 2 januari 2019)

GUDSTJÄNSTBESÖKARE
Genomsnitt per gudstjänst (siffror inom parentes gäller år 2017)

   ÄNGSKYRKAN
Huvudgudstjänst 47  (46)
Veckomässa  17  (30)
Musikgudstjänst  41  (27)
 

ÄNGSKYRKAN  2018 2017 2016 2015 2014
Dopgudstjänster  9 11 16 16 9 
Antal dop  17 11 21 20 9
Konfirmationsgudstjänst 2 1 2 2 1
Vigselgudstjänster 1 3 0 1 2 
Begravningsgudstjänster 4 11 12 10 7

Musik i Ängskyrkan
KÖRER   MEDLEMMAR
Barnkörer 7 (15)
Ungdomskör 9 (9)
Vuxenkör 30 (14)

Foto: Arne Hyckenberg
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Fastighetsförvaltning
År 2018 har inneburit förändringar inom Botkyrka 
församlings fastighetsförvaltning.

Efter sommaren slutade fastighetsansvarige Tomas Nilsson 
sin anställning. Från oktober har församlingen valt att 
anlita en extern aktör för att hantera sin fastighetsförvalt-
ning. FSN (Fastighetssamverkan Norr) är ett inomkyrkligt 
konsultbolag som ägs av Gustav Vasa församling och som 
erbjuder fastighetsförvaltning och projektledning till ett 
15-tal församlingar i Stockholms stift.

Avtalet med FSN löper på 3 år och omfattar olika kompe-
tenser i form av fastighetsförvaltare, teknisk förvaltning 
och fastighetsskötsel. FSN kan även erbjuda församlingen 
andra kompetenser inom t.ex. fastighets- och byggpro-
jektledning. Totalt sett kommer FSN tillhandahålla 3-4 
personer fördelade på olika kompetenser och inom ramen 
för budgeterad arbetsåtgång motsvarande lite drygt en 
heltidstjänst.

Ett nytt, webbaserat fastighetssystem, DeDU, har från 
oktober 2018 implementerats för att hantera information 
om förebyggande, planerat och avhjälpande underhåll. 
Felanmälningar hanteras även i detta system. Vaktmästare 
och några andra ur personalen i församlingen har fått 
utbildning i systemet och använder det nu som en viktig 
kanal för att hantera fastighetsärenden.

Under hösten har FSN arbetat med att ta fram olika typer 
av data kring alla fastigheter och byggnader som finns i 
församlingens ägo och nyttjande. Svenska kyrkan har tidi-
gare beslutat att upprätta ett fastighetsregister där samt-
liga församlingar och pastorat i landet ska föra in dessa 
uppgifter. Församlingen har tagit hjälp av Sweco som 

genom Stockholms stift handlats upp som entreprenör för 
att mäta upp samtliga ytor som disponeras. Detta kommer 
sedan ligga till grund för en beställning och komplettering 
av ritningsunderlag som behövs.

Nedan följer några händelser per byggnad som kan vara 
värda att notera.

Botkyrka kyrka
Under 2018 har utredningar genomförts i syfte att förbe-
reda renovering av Botkyrka kyrka. Renoveringen om-
fattar omläggning av taket, fasadåtgärder, värme och el 
systemen, invändiga renoveringar men även konservering 
av värdefulla föremål. Ansökan om tillstånd för åtgär-
derna har lämnats till Länsstyrelsen. Bidragsansökan för 
KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning) har också lämnats till 
Stockholms stift. Bidraget kommer att beslutas i oktober 
2019 och åtgärderna ska i så fall utföras åren 2020-2021. 
Under 2019 kommer en projektering att göras för att för-
bereda så att åtgärderna kan sättas in så snart som möjligt 
efter att bidraget beviljats.
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Ängskyrkan
Inför Ängskyrkans 25-årsjubileum i september blev kyrk-
salen omputsad och ommålad. Renoveringen bekostades 
av den gåva som församlingen mottog från Ängskyrkans 
missionsförening vid föreningens upplösning 2016. Kyrko-
rummet fick samtidigt en ny ljusreglering.

Bersån målades om, likaså sakristian, som även fick nytt 
golv. Utvändigt gjordes viss tvättning och målningsbätt-
ring. En flaggstång sattes upp inför kyrkans jubileumsfest-
ligheterna.

Ängskyrkan ägs formellt av Stiftelsen Ängskyrkan. Efter 
att missionsföreningen upplösts utses styrelsen numera av 
kyrkofullmäktige. Styrelsen hanterar övergripande frågor 
kopplade till fastigheten medan verksamheten i Ängskyr-
kan hanteras som i övriga församlingen.

Ljusets kyrka
I fastigheten finns församlingens verksamhet och Botkyrka 
Folkhögskola som är hyresgäst. Folkhögskolan har expan-
derat sin verksamhet och hyr numera även det övre planet 
i fastighetens östra sida. Ett nytt hyresavtal har tecknats 
för 5 år med förlängning på 3 år i taget. Folkhögskolan är 
en långsiktig och stabil hyresgäst som passar församlingens 
vision. Lokalerna på övre planen har anpassats till skolans 
verksamhet.

Tullinge kyrka och Tullinge gård
Adressen till Tullinge gård har ändrats av kommunen och 
vägen heter numera ”Alder Salvius Krok 2a, 2b och 2c.

I Tullinge kyrka har projektet att byta värmesystem till ett 
mindre energikrävande system återupptagits.

Under stormen på nyårsdagen 2018/2019 välte ett av de 
stora tallarna vid kyrkans entré och föll över taket och 
orsakade skador vid ingången. Ingen person skadades. 
Trädet plockades bort och taket reparerades omgående.

17Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2018

Fastigheten Klövern 13 ingår inte i denna redovisning, 
då fastigheten som bland annat rymmer Ljusets kyrka 
ägs av församlingens fastighetsbolag Kyrkvärden AB. 



Under 2018 genomförde Botkyrka församling en 
medarbetarundersökning enligt Nöjd medarbetar-
index (NMI) på uppdrag från kyrkorådet.

Då detta var första gången som församlingen genomfört 
en medarbetarundersökning på många år innebar det ett 
gediget arbete.

Undersökningen genomfördes i samarbete med Peter 
Moberg och YESbox Talent. Alla anställda (även de med 
timanställning) fick besvara enkäten. Endast säsongsan-
ställda var undantagna.

Enkäten skickades ut i september och besvarades helt 
anonymt. Under hösten, när resultatet från undersök-
ningen presenterats, påbörjade församlingens arbetsmiljö-
kommitté sitt arbete för att åtgärda de utvecklingsom- 
råden som framkommit.

Undersökningen Nöjd medarbetarindex

Botkyrka församling har 2018 lagt en ny grund för 
arbetsmiljöarbetet efter Arbetsmiljöverkets krav i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Uppstarten genomfördes den 8 juni 2018 med att gemen-
samt arbeta fram Botkyrka församlings nya arbetsmiljö-
policy och ombildandet av den nya arbetsmiljökommittén. 
En ny arbetsgrupp bildades som bereder ärenden till AMK 
och är operativ i sitt arbete med bland annat framtagande 
av nya riktlinjer och policybeslut.

• Nya personalhandboken lanserades. Den är digitaliserad 
för alla medarbetare via Botkyrka församlings intranät. 
En utökad tillgänglighet för alla.

• Ledningsgruppen (LG) ger i uppdrag till AMK att 
arbeta fram 2 nya dokument gällande arbetsprocess för 
rekrytering samt riktlinje gällande sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen.

• LG ger i uppdrag till arbetsgruppen att under våren 
2019 ta fram 6 nya policys-riktlinjer för hela församlingen 
såsom:

a) Riktlinjer för nära relationer i lägerverksamhet. De 
bör även ta hänsyn till könsfördelning bland ledarna och 
medföljande familjemedlemmar.

b) Riktlinjer för säkerhet på läger.

c) Riktlinje för nära relationer & kärlek på jobbet. Gäller 
även släktskap och familjeband.

d) Riktlinjer för vilofrid. Gränser och förväntningar på 
hur vi respekterar ledighet och sjukdom. Även respekt för 
våra olika arbetstider och roller. Vilorummets betydelse. 
Distrikten har olika förutsättningar för pausvila.

• Planerad säkerhetsutbildning för kyrkogårdsförvaltning-
en genomfördes.

• På uppdrag av kyrkoherden har en HR-specialist arbetat 
aktivt med planering och genomförande av den första i 
sitt slag omfattande medarbetarundersökningen i Botkyr-
ka församlings historia. Denna undersökning erbjöds alla 
medarbetare oavsett anställningsform med undantag för 
säsongsanställda på kyrkogårdsförvaltningen. 

• Genomförande av medarbetarundersökningen skedde 
digitalt i oktober.

• Medarbetarundersökningens resultat presenterades för 
LG – distriktsledare (DL) och kyrkorådet (KR) samt alla 
medarbetare i november.

• Uppföljning av medarbetarundersökningen och genom-
förandet av åtgärder och aktiviteter som följd av resultatet 
påbörjades omedelbart av LG inför 2019.

Arbetsmiljökommittén (AMK)

18 Verksamhetsuppföljning Botkyrka församling 2018



Från Botvid till Birgitta - Heligt och hållbart. Det 
var temat för församlingens utbildningskonferens i 
Vadstena 29 maj till 1 juni 2018.

Alla anställda och förtroendevalda i kyrkorådet inbjöds 
till konferens i Vadstena i maj år 2018. Syftet med kon-
ferensen var att skapa en möjlighet för anställda och 
förtroendevalda att mötas. Målet var att leva försam-
lingens vision och att arbeta vidare med den och de olika 
verksamheternas mål. 

Konferensen tog sin utgångspunkt i visionens tre olika 
delar. Att vara gränsöverskridande uppnåddes genom att 
inbjuda både anställda och förtroendevalda – gränsen för 
olika engagemang suddades då ut. Konferensen inleddes 
med en uppskattad föreläsning med Lina Thomsgård som 
satte fokus på att spränga gränser i vårt eget sätt att tänka. 
Framför allt vad gäller människosyn och maktanalys.

Att vara Kristuscentrerad och rikta vårt fokus mot vår 
Herre gjordes genom bön, gudstjänst och orgelkonsert, 
men också genom att pilgrimsvandra. Pilgrimsvandringen 
fanns i olika längd och omfång för att passa olika behov. 

En hel dag ägnades åt att vidareutveckla de olika verk-
samheternas mål och framför allt att finna olika sätt att 
mäta dem på. Detta arbete gjorde anställda och förtro-
endevalda tillsammans. Det är ett modigt arbete då det 
innebär prioriteringar men också ett roligt och givande 
arbete som leder vår församling och vår församling framåt 
och in i morgondagen. 

Konferensen är att betrakta som en succé, då den upp-
fyllde sitt syfte och sitt mål. Konferensen bidrog till ökad 
känsla av gemenskap och fördjupning av tro och försam-
lingens målarbete.

Utbildningskonferens i Vadstena
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Kyrkogårdsförvaltningens 
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Nya askgravplatser
Under allhelgonahelgen invigdes Bot-
kyrka kyrkogårds askgravplats och 
minneslund av kyrkoherde Beatrice 
Lönnqvist under trumpet- och  
trombonfanfarer.

Renoverat gravkor
Liljecrantz gravkor, det kulturminnes- 
skyddade koret från 1807, ligger i 
det nordvästra hörnet av den äldsta 
kyrkogården på Botkyrka kyrkogård. 
Planeringen för den yttre fasadreno-
veringen påbörjades under 2016 och 
har krävt tillstånd från Länsstyrelsen. 
Även de fyra närbelägna grindstol-
parna som uppfördes vid samma tid 
har ingått i renoveringen. 

Nytt kistkvarter
P-fältet med kistgravar invigdes på 
Lilla Dalen. Bristen på kistgravplatser 
har medfört att det tidigare planerade 
urnfältet P har byggts om till kist-
gravplatser. Därmed finns nu 178 nya 
kistgravar att tillgå.

Begravningsverksamheten är en samhällsuppgift 
som i sin helhet ska vara offentligfinansierad genom 
en begravningsavgift. Kammarkollegiet har fast-
ställt begravningsavgiften till 24,6 öre för 2018.

Utmaningar
Fler gravplatser behövs
Botkyrka kommun har kring 93 000 invånare och växer 
för varje år. Enligt översiktsplanen förväntas befolkningen 
ligga på 100 000 kring 2023, för att landa på kring  
140 000 personer år 2040. Den nya bebyggelsen planeras 
i huvudsak i de södra delarna av kommunen. Riksten för-
väntas till exempel ha 10 000 – 12 000 nya invånare kring 

2030. Församlingen har sedan många år påtalat behovet 
av att utvidga Botkyrka kyrkogård. Arbetet har dragit ut 
på tiden på grund av kommunens utdragna beslutsprocess. 

Även i Tullinge kommer det inom kort bli behov av fler 
gravplatser. Där bör markfrågan aktualiseras inom kort. 

Brist på kistgravar
I Botkyrka är efterfrågan på kistgravar större än tidigare 
beräknat. För att svara upp mot detta behov i väntan på 
den planerade utvidgningen, har ett gravfält på Lilla Dalen 
byggts om till kistgravfält. Även återtagandet av gravrät-
ter kommer att intensifieras under 2019.

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

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

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

Begravningsombud
Margareta Wijkström

Kyrkogårdsutskottet har sammanträtt fyra gånger under 
året.

Organisation - personal
Inom församlingens organisation leds begravningsverk-
samheten av kyrkogårdschefen. Antalet tillsvidareanställ-
da har uppgått till 9 (9) personer. Under sommarhalvåret 
anställdes 19 (19) säsongsarbetare för kortare eller längre 
perioder under april-november. 

Omorganisation 
Hanna Ovebring och Lars-Åke Larsson, båda förmän, har 
på delegation av kyrkoherden blivit arbetsledande och fått 
ansvar för det löpande arbetet på respektive kyrkogård. 

Under året påbörjades en arbetsvolymmätning för att få 
en uppfattning om hur väl vår bemanning stämmer över-
ens med de arbetsuppgifter som ska utföras. Vid ett möte 
i augusti informerades anställda samt berört fackförbund. 
Mätningen kommer att slutföras under våren 2019.  

Utbildning
Personalens utbildningar under året har haft arbets- 
miljökaraktär, men även fortbildning och teologisk för-
djupning:

- Brand, hjärt-lungräddning

- Säkerhetsutbildning

- Gröna lyftet, fortsätter även under 2019

- Symboler i kyrkan och kyrkogårdar genom tiderna.  
Prästen Anna-Lena Eriksson och domkyrkokaplan Ulf 
Lindgren.

Kyrkogårdsutskottet och personal har bland annat även 
deltagit i:

- Utbildningskonferens Botkyrka församling i Vadstena

- SSIBs vårkonferens i Tumba kyrka

- SSIB höstkonferens

- SKKF rikskonferens

I september reste all personal på kyrkogårdsförvaltningen 
på en studieresa till Växjö.
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Skötselerbjudanden - serviceverksamheten
Botkyrka kyrkogård 2018 2017
Antal fakturerade gravskötslar 532 529

Antal femåriga fasttidsavtal 202 213

Antal avräkningsavtal 12 12

Antal äldre längre fasttidsavtal 4 4

Antal allframtidsavtal 104 106

Summa skötselavtal 854 864

Antal riktningar/dubbningar av  
gravstenar

6 105

Lilla Dalens begravningsplats 2018 2017
Antal fakturerade gravskötslar 271 258

Antal femåriga fasttidsavtal 157 234

Antal avräkningsavtal 12 12

Antal äldre längre fasttidsavtal 0 0

Antal allframtidsavtal 0 0

Summa skötselavtal 440 504

Antal riktningar/dubbningar av  
gravstenar

10 4

Tullinge parkkyrkogård 2018 2017
Antal fakturerade gravskötslar 135 128

Antal femåriga fasttidsavtal 99 87

Antal avräkningsavtal 8 7

Antal äldre längre fasttidsavtal 0 0

Antal allframtidsavtal 0 0

Summa skötselavtal 242 222

Antal riktningar/dubbningar av  
gravstenar

1 1

Intäkterna avser beställda grav-
skötslar, beställda planteringar samt 
beställda monteringar, riktningar och 
tvättningar av gravstenar.

Ansvaret för skötseln på en begrav-
ningsplats delas mellan kyrkogårds-

förvaltningen och gravrättsinneha-
varna. Varje gravrättsinnehavare 
är skyldig att hålla sin gravplats i 
ordnat och värdigt skick. Detta inne-
bär att gräset ska klippas och plante-
ringsytan ansas, vilket förutsätter att 
graven måste besökas regelbundet. 

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder 
sig att på uppdrag av gravrättsin-
nehavarna svara för gravskötseln. 
Avgiften är självkostnadsbaserad och 
kravet är att gravskötselåtagandena 
ska ha full kostnadstäckning.
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Statistik för 2018 Botkyrka kyrkogård 2018 2017
Totalt antal kistgravar 2 804 2 804

Totalt antal urngravar 927 927

Totalt antal askgravplatser 289 0

Totalt antal gravplatser 4 020 3 731

Totalt antal jordade i kistgrav 3 116 3 139

Totalt antal jordade i urngrav 2 515 2 499

Totalt antal jordade som saknar 
gravsättningstyp

70 70

Totalt antal jordade i återlämnade 
kistgravar

786 755

Totalt antal jordade i återlämnade 
urngravar

417 400

Totalt antal jordade i återlämnade 
gravar som saknar gravsättningstyp

28 28

Totalt antal begravda 6 932 6 891

Antal kistbegravningar 7 10

Antal urnbegravningar 33 33

Antal jordade i minneslund - -

Antal upplåtelser av nya gravar 2 1

Antal återlämnade gravar för upp-
låtelse till kist- eller urngravar

25 38

Tullinge parkkyrkogård 2018 2017
Totalt antal kistgravar 0 0

Totalt antal urngravar 1 107 1 107

Totalt antal gravplatser 1 107 1 107

Totalt antal jordade i urngrav 1 286 1 256

Totalt antal jordade i minneslund 1 438 1 377

Totalt jordade i askgravlund 51 39

Totalt antal jordade i återlämnade 
urngravar

78 75

Totalt antal begravda 2 853 2 747

Antal urnbegravningar 33 50

Antal jordade i minneslund 61 57

Antal jordade askgravlund 12 11

Antal upplåtelser av nya urngravar 13 23

Antal återlämnade gravar för upp-
låtelse till urngravar

2 7

Antal upplåtelser av nya gravar 2 1

Antal återlämnade gravar för upp-
låtelse till kist- eller urngravar

25 38

Lilla Dalens begravningsplats 2018 2017
Totalt antal kistgravar 1 588 1 407

Totalt antal urngravar 589 772

Totalt antal askgravplatser 529 529

Totalt antal gravplatser 2 706 2 708

Totalt antal jordade i kistgrav 1 622 1 558

Totalt antal jordade i urngrav 581 567

Totalt antal jordade i askgravplatser 125 103

Totalt antal askor i minneslund 2 003 1 908

Totalt antal jordade i återlämnade 
kistgravar

27 20

Totalt antal jordade i återlämnade 
urngravar

23 21

Totalt antal begravda 4 381 4 177

Antal kistbegravningar 70 69

Antal urnbegravningar 16 28

Antal jordade i minneslund 95 119

Antal jordade askgravplats 22 21

Antal upplåtelser av nya gravar 79 83

Antal återlämnade gravar för upp-
låtelse till kist- eller urngravar

9 11
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Begravningsverksamheten
Kyrkogårdsutskottet ansvarar för verksamheten på kyrkogårdar och begravningsplatser.   
En utförlig redovisning finns i utskottets separata verksamhetsberättelse.

Året i siffror
ANTAL BEGRAVNINGAR  
 2018  2017 2016 2015 2014
BOTKYRKA KYRKA 68 74 79 80 70
LIDA IDROTTSKYRKA 2  1 3 1  0
LJUSETS KYRKA 0  4 4
TULLINGE KYRKA 75  92 77 85 75
TUMBA KYRKA 14 22 15 18 22
ÄNGSKYRKAN 4  11 13 10 7
LILLA DALEN 50  49 47 60 48
BORGERLIG BEGRAVNING 60 44 39 42 60
ANNAT TROSSAMFUND 22 17 20 28 13



Förtroendevalda

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

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

Ersättare 
Lars Göran Liljedahl (S) 
Nina Lehtola (S) 
Anders Lindqvist (S) 
Emilia Klintebjer Brecelij (S) 
Petros Isabar (S) 
Maria Kindefält Trygg (S) 
Bo Johansson (S) 
Karin Ekeståhl (Ba) 
Michael Erikson (Ba) 
Maher Mankaryous (Fri) 
Sohrab Khan (Kr) 
Gun Mörling (Kr) 
Lena Nyberg (Posk) 
Martin Lindholm (Posk) 
Dzintra Bergström (Posk) 
Emma Gottardis (Posk) 
Carl Widercrantz (Tup) 
Rita Ilomäki (Tup)

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

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) 
Eva Ånstrand (S) 
Taina Virta (S) 
Östen Granberg (SD)

Genom kyrkovalet 2017 valdes följande nomineringsgrupper och ledamöter 
in i Botkyrka församlings beslutande organ: Kyrkofullmäktige och kyrkoråd.
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Utfall 2018 Budget 2018 Diff

Intäkter
Kyrkoavgift 58 253 57 654 599

Begravningsavgift 25 878 20 547 5 331

Ekonomisk utjämning 3 069 3 077 -8

Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning 352 300 52

Erhållna gåvor 123 186 -63

Erhållna  bidrag 2 616 2 490 126

Nettoomsättning 3 740 2 555 1 185

Summa intäkter 94 031 86 809 7 222

Kostnader
Övriga externa kostnader -34 421 -33 149 -1 272

Personalkostnader -52 157 -49 918 -2 239

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -4 980 -4 242 -738

Summa kostnader -91 558 -87 309 -4 249

Förändring av ändamålsbestämda medel 0

Eliminering av begravningsverksamhetens resultat 0

Verksamhetens resultat 2 473 -500 2 973

Finansiella investeringar
Resultat från finansiella anläggningstillgångar och fordringar -404 -404

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 543 500 43

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -3

Resultat från finansiella investeringar 2 609 500 2 109

Resultat efter finansiella poster 2 609 0 2 609

Skattemässiga bokslutsdispositioner 0

Skatt på resultat från näringsverksamhet 0

Årets resultat 2 609 0 2 609

Utfall mot budget 2018 - Botkyrka församling
Belopp i TKR
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Flerårig resultaträkning - Botkyrka församling

Resultaträkning 2018 2017 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift 58253 56077 54594 56021 54697

Begravningsavgift 25878 23414 22311 17018 21547

Ekonomisk utjämning 3069 2664 2488 1924 1898

Utdelning från andelar i 352 264 817 672 264

Erhållna gåvor och bidrag 2739 2737 2873 2457 2672

Övriga verksamhetsintäkter 3740 3541 3623 3114 2990

Summa intäkter 94031 88697 86706 81207 84068

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader -34421 -36614 -35560 -33205 -33446

Personalkostnader -52157 -48155 -44859 -43728 -42179

Av- och nedskrivningar av -4980 -4715 -3720 -3466 -2555

Övriga verksamhetskostnader -5 0

Summa kostnader -91558 -89484 -84138 -80404 -78180

Verksamhetsresultat 2473 -787 2568 803 8727

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från långfristiga värdepapper -404 3 3 2 2

Övriga ränteintäkter och liknande 543 1836 520 906 1069

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -2 -7 -7 -16

Summa resultat från finansiella investeringar 2609 1837 516 900 1054

Resultat efter finansiella poster 2609 1050 3084 1704 156

Skattemässiga bokslutsdispositioner 0 0 0 - 0
Skatt på resultat från näringsverksamhet 0 0 0 - 0
Årets resultat 2609 1050 3084 1704 6942

Belopp i TKR
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Tillgångar 2018 2017 2016 2015 2014

Anläggningstillgångar

Byggnader och mark 52025 48528 51 668 45 286 40 635

Inventarier, verktyg och installationer 6662 6834 3 644 4 197 2 134
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar

8673 5219 2 670 1 750 0

Materiella anläggningstillgångar 67360 60581 57 983 51 233 42 769

Långfristiga värdepappersinnehav 2652 3058 3 058 3 058 3 058

Långfristiga fordringar 4443 4856

Finansiella anläggningstillgångar 7095 7914 3 058 3 058 3 058

Anläggningstillgångar 74455 68495 61 041 54 291 45 827

Omsättningstillgångar

Varulager

Kundfordringar 124 140 313 212 216

Fordran på Kyrkvärden 393 409 395 176 326

Fodringar begravningsverksamheten 4856 0 0 0 5 053

Övriga fordringar 1 163 2 279 1 527 1 033 1 197

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 469 2 007 2 025 1 802 1 349

Kortfristiga fordringar 4 260 3 223 8 141

Kortfristiga placeringar 21 926 21 400 14 315 14 969 14 932

Kassa och bank 30 540 45 001 60 516 59 555 53 231

Omsättningstillgångar 60 471 71 236 79 091 77 747 76 303

Summa tillgångar 134 926 139 731 140 132 132 038 122 130

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat -112 609 -111 558 -108 475 -106 771 -100 251

Församlingskyrkas fastighetsfond 0 0

Årets resultat -2 609 -1 050 -3 084 -1 704 -6 942

Eget Kapital -115 218 -112 608 -111 559 -108 475 -107 194

Ändamålsbestämda medel 0 0

Avsättningar 0 -431 -862 -911 -746

Långfristiga skulder

Gravskötselskuld -915 -846 -719 -804 -729

Övriga långfristiga skulder

Långfristiga skulder -915 -846 -719 -804 -729

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0

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

Leverantörsskulder -2 612 -4 380 -3 499 -6 137 -6 197

Skatteskulder -445 -617 -484 0 0

Gravskötselskuld -209 -207 -182 -184 -192

Övriga skulder -3 638 -3 192 -3 487 -3 216 -3 449

Vilkorat bidrag -703 -2 459 -2 430 -173 -168

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -5 863 -4 062 -3 981 -3 816 -3 456

Kortfristiga skulder -18 793 -25 846 -26 992 -21 848 -13 462

Summa eget kapital, avsättningar och skulder -134 926 -139 731 -140 132 -132 038 -122 130

Balansräkning - Botkyrka församling Belopp i TKR
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Verksamhetens intäkter 2018 2017
Begravningsavgift - erhållet under året 21 435 18 558

Övriga intäkter 816 1 141

Summa intäkter 22 251 19 699

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader -9 584 -8 382

Övriga kostnader -14 360 -13 953

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 595 -2 096

Summa kostnader -26 539 -24 431  

Finansiella poster
Ränteintäkter - 6

Räntekostnader -156 -130

Begravningsverksamhetens överskott/underskott -156 -124

Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen
Begravningsavgift - erhållet under året 21 435 18 558

Avgående överskott/tillkommande underskott enligt 
resultatsammanställningen

4 444 4 856

Summa begravningsavgift i resultaträkningen 25 879 23 414

Församlingens fordran/skuld på/till 
begravningsverksamheten

2018 2017

Ingående fordran/skuld -6 073 -12 929
Reglering 2015 års kvarvarande överskott 1 000 -
Reglering av 2016 års över/underskott 4 606 2 000
Årets över/underskott -4 443 -6 164
Utgående fordran/skuld 4 911 -4 765
Varav långfristig fordran/skuld 4 443 10 929
Varav kortfristig fordran/skuld -467 4 856
Utgående fordran/skuld 3 977 -6 073

Verksamhetens intäkter 2018 2017
Begravningsavgift - erhållet under året 21 435 18 558

Övriga intäkter 816 1 141

Summa intäkter 22 251 19 699

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader -9 584 -8 382

Övriga kostnader -14 360 -13 953

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 595 -2 096

Summa kostnader -26 539 -24 431  

Finansiella poster
Ränteintäkter - 6

Räntekostnader -156 -130

Begravningsverksamhetens överskott/underskott -156 -124

Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen
Begravningsavgift - erhållet under året 21 435 18 558

Avgående överskott/tillkommande underskott enligt 
resultatsammanställningen

4 444 4 856

Summa begravningsavgift i resultaträkningen 25 879 23 414

Församlingens fordran/skuld på/till 
begravningsverksamheten

2018 2017

Ingående fordran/skuld -6 073 -12 929
Reglering 2015 års kvarvarande överskott 1 000 -
Reglering av 2016 års över/underskott 4 606 2 000
Årets över/underskott -4 443 -6 164
Utgående fordran/skuld 4 911 -4 765
Varav långfristig fordran/skuld 4 443 10 929
Varav kortfristig fordran/skuld -467 4 856
Utgående fordran/skuld 3 977 -6 073

Begravningsverksamhetens resultaträkning 2018
Belopp i TKRBotkyrka 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.

Årets resultat för begravningsverksamheten blev ett under-
skott på -4 856 (4 606) tkr. Eftersom denna verksamhet 
bedrivs enligt självkostnadsprincipen har underskottet inte 
påverkat församlingens resultaträkning utan har balanse-
rats. Motsvarande gäller också vid ett eventuellt överskott 
i verksamheten. På bokslutsdagen förelåg därigenom ett 
balanserat överskott i begravningsverksamheten om 6 073 
(12 929 ) tkr. Församlingen hade således en ”intern skuld” 
på begravningsverksamheten. Under året har 2 000 tkr 
av ackumulerade överskottet återbetalats till kammarkol-
legiet.

Ränteberäkning av begravningsverksamhetens ackumule-
rade resultat har belastat begravningsverksamheten 130 
(25) tkr.

Under 2016 har tillstånd ansökts för att utvidga Botkyrka 
kyrkogård. Processen fortsätter och planen är att börja 
anlägga utvidgningen år 2020. En del av underskottet 
består av att man har tagit kostnaderna för projekteringen 
av utvidgningen vid Botkyrka kyrkogård. 
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År 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Folkmängd och medlemmar

Folkmängd 86 729 85 495 84 296 83 370 82 971 80 700

Medlem i Svenska kyrkan 24 923 25 732 26 667 27 522 28 314 29 416

Andel medlemmar 29 % 30 % 32 % 33 % 34 % 36 %

Antal aktiva inträden 45 64 78 97 66 96

Antal aktiva utträden 296 424 480 191 202 322

Antal gudstjänstbesökare

Huvudgudstjänster 13 406 12 670 13 005 13 199 15 562 15 485

Andakter o andra gudstjänster 10 155 8 309 9 556 11 274 10 166 12 139

Musikgudstjänster 6 599 7 080 6 613 7 546 8 901 8 087

Dopgudstjänst 4 784 5 508 6 144 7 087 7 812 8 620

Vigselgudstjänst 2 412 2 542 2 875 2 209 2 930 2 626

Välsignelse av borgerligt äktenskap 23 0 0 0 3 2

Begravningsgudstjänst 10 687 11 384 10 201 11 841 8 274 8 365

Nattvardsgäster 15 777 16 549 15 554 15 283 15 161 15 041

Sjukkommunion 0 0 0 0 35 0

Kyrkliga handlingar

Antal födda barn 1 090 1 161 1 131 1 141 1 177 1 187

Döpta barn 134 177 198 203 225 269

Andel döpta barn i SvK 12 % 15 % 17,5 % 18 % 19 % 23 %

Konfirmandberättigade 15-åringar 327 308 213 311 375 388

Antal konfirmerade ungdomar 76 76 79 101 98 83

% andel konfirmerade 15-åringar 23 % 25 % 26 % 32 % 26 % 21 %

Vigslar 41 61 72 54 92 60 

Statistik för Botkyrka församling
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På väg i Jesu fotspår
Kristuscentrerade och gränsöverskridande, 

modiga i ord och handling.

Foto: Arne Hyckenberg


