Svenska kyrkan
MALMÖ
Plats:

Kyrkans Hus - Sjömansgården

Tid:

Kl. 18.00- 19.15.

Närvarande:

Enligt bifogade närvarolista.

Kyrkofullmäktige
Protokoll 2015-11-05

Sammanträdet inleds av Anders Ekhem med bön.

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar
sammanträdet öppnat.

§ 71
Sammanträdets
öppnande

Sekreteraren förrättar upprop, se närvaroförteckning.

§ 72
Upprop

Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Lars Ahlborn och Anna Brandone till rösträknare och
att jämte ordföranden justera dagens protokoll tisdagen
den 10 november kl. 10.00.
Kyrkorådet har föreslagit en revidering av
arvodesreglementet.

§ 73
Val av justerare, tillika
rösträknare, och
fastställande av tid för
justering av protokollet
§ 74
Revidering av
arvodesreglementet

Kyrkofullmäktige beslutar
att revidera arvodesreglementet i enlighet med upprättat
förslag.
Föreligger Kyrkorådets förslag till budget 2016.
Claes Bloch redovisar kortfattat grunderna för redovisat
förslag och yrkar att Kyrkofullmäktige skall fastställa det.
Sven Rosen anför att SPI inte ställer sig bakom förslaget.
Lena Jönsson yrkar med bifall till förslaget att
Kyrkofullmäktige skall besluta uppdra åt Kyrkorådet att under
2016 vidta de åtgärder som krävs för att få 2017 års budget i
balans.
Lars Myllenberg tillstyrker Lena Jönssons yrkande.
Ingemar Åhs erinrar om effekterna av den nya

§ 75
Budget2016
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redovisningsmodellen - K 3 - i form av ökade kostnader i
framtiden för avskrivningar.
Ingrid Petersson yrkar bifall till Kyrkorådets förslag.
På begäran av Lars-Johan Hallgren ajourneras
sammanträdet.
Sedan sammanträdet återupptagits yrkar Claes Bloch, Ingrid
Peterson och Christer Bengtsson bilfall till Lena Jönssons
yrkande.
Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar
Kyrkofullmäktige

att räntekompensation till verksamheten Frivillig gravskötsel
under 2016 skall utgå i enlighet med Kyrkokansliets
fastställda beräkningsmodell avseende internränta
(genomsnittlig reporänta minus 0,25 procentenheter),
att anslå 500 000 kr till Kyrkorådets förfogande
att fastställa kyrkoavgiften för tillhöriga inom Malmö
Pastorat för 2016 till oförändrat 0,75 kr per skattekrona,
att föreslå Kammarkollegiet att fastställa
begravningsavgiften inom Malmö Pastorat för 2016 till
oförändrat 0,23 kr per skattekrona,
att godkänna en investeringsbudget för nya investeringar
med 44 129 tkr och besluta att förnya tidigare fattade
investeringsbeslut, där arbetet är påbörjat men inte
slutfört, där summan uppgår till 24 418 tkr, vilket ger en
total investeringsbudget för 2016 på 68 547 tkr samt att
ge Kyrkorådet mandat att göra omdisponeringar inom
denna budget och
att godkänna Kyrkorådets förslag till verksamhetsplanering,
resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget
för 2016 samt ekonomisk plan för 2017 -2018 och
att uppdra åt uppdra åt Kyrkorådet att under 2016 vidta de
åtgärder som krävs för att få 2017 års budget i balans.
Sven Rosen anmäler särskilt yttrande för SPl:s räkning.

Föreligger underlag för fastställande av målkapital.
Lars Myllenberg och Claes Bloch för Kyrkorådets räkning
yrkar att målkapitalet skall fastställas till 234.200 tkr.

§ 76
Fastställelse av
målkapital
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Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar
Kyrkofullmäktige
att fastställa målkapitalet till 234 200 tkr.

Kyrkorådet har föreslagit att Lockarps kyrka försäljs.
Claes Bloch yrkar att Kyrkofullmäktige skall följa Kyrkorådets
förslag med tillägg att avyttring skall ske inom 3 är.

§ 77
Försäljning av Lockarps
kyrka

Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar
Kyrkofullmäktige
att Lockarps kyrka skall avyttras under förutsättning av
Domkapitlets och Länsstyrelsens medgivande och att
avyttring skall ske inom 3 år.
§ 78
Val
Claes Block yrkar i enlighet med Valberedningens förslag att
Kyrkofullmäktige skall utse Dan Setthammar till ny ersättare i
Kyrkorådet.

§ 78a
Val av ny ersättare i
Kyrkorådet

Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar
Kyrkofullmäktige
att utse Dan Setthammar till ny ersättare i Kyrkorådet.

Claes Block yrkar i enlighet med Valberedningens förslag att
Kyrkofullmäktige skall utse Margareta Palmquist till ny
revisor i Revisorskollegiet.

§ 78 b
Val av ny revisor i
Revisorskollegiet

Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar
Kyrkofullmäktige
att utse Margareta Palmquist till ny revisor i revisorskollegiet.
Claes Block yrkar i enlighet med Valberedningens förslag att
Kyrkofullmäktige skall utse Mats Tängermark (Kirsebergs
verksamhetsräd) och Kenneth Hansson (Husie
verksamhetsråd) till nya ledamöter och Elisabeth Möne
(Kirsebergs verksamhetsräd) till ny ersättare i Husie
församlingsråd.
Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar
Kyrkofullmäktige

§ 78 c
Val av nya ledamöter och
ersättare i Husie
församlingsråd
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att utse Mats Tängermark (Kirsebergs verksamhetsråd) och
Kenneth Hansson (Husie verksamhetsråd) till nya
ledamöter och Elisabeth Möne (Kirsebergs
verksamhetsråd) till ny ersättare i Husie församlingsråd.
Claes Block yrkar i enlighet med Valberedningens förslag att
Kyrkofullmäktige skall utse Pamela Kunnari (S:t Petri
verksamhetsråd till ny ersättare i S:t Petri församlingsråd.

§ 78 d
Val av ny ersättare i S:t
Petri församlingsråd

Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar
Kyrkofullmäktige
att utse Pamela Kunnari (S:t Petri verksamhetsråd till ny
ersättare i S:t Petri församlingsråd.
Claes Block yrkar i enlighet med Valberedningens förslag att
Kyrkofullmäktige skall utse Berit Norstedt (Oxie
verksamhetsråd till ny ledamot och Bengt Olsson (V.
Skrävlinge verksamhetsråd) i Fosie församlingsråd.

§ 78 e
Val av ny ledamot och ny
ersättare i Fosie
församlingsråd

Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar
Kyrkofullmäktige
att utse Berit Norstedt (Oxie verksamhetsråd till ny ledamot
och Bengt Olsson (V. Skrävlinge verksamhetsråd) i Fosie
församlingsråd.
Claes Block yrkar i enlighet med Valberedningens förslag att
Kyrkofullmäktige skall utse Madeleine lindholm till ny
ersättare i Valnämnden.

§ 78 f
Val av ny ersättare i
Valnämnden

Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar
Kyrkofullmäktige
att utse Madeleine Lindholm till ny ledamot i
Valnämnden.
Föreligger förslag till sammanträdestider under 2016.

§ 79
Sammanträdestider 2016

Kyrkofullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdestider för 2016 i enlighet med
upprättat förslag.
Föreligger förslag om annonsering inför Kyrkofullmäktiges
sammanträden.

§ 80
Annonsering
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Kyrkofullmäktige beslutar
att annonsering inför Kyrkofullmäktiges sammanträden tills
vidare skall ske Sydsvenska Dagbladet och Skånska
Dagbladet.
Anders Ekhem utvecklar sin vision om och utveckling och roll
för Svenska kyrkan i Malmö.

§81
n
En värld i fredn

Kyrkofullmäktige tackar Anders Ekhem med en applåd.
Claes Bloch informerar
- om arbetet med församlingsinstruktionen;
planering av ett diakonalt centrum i S:t Maria;
satsning på kyrkorummen och i anslutning härtill
avveckling av lokaler;
- Svenska kyrkans i Malmö goda relationer till Malmö
stad.
Ordföranden avslutar sammanträdet och erinrar om
fullmäktiges avslutningsmiddag onsdagen den 9 december
kl. 18.00 i Kyrkans hus..

§82
Aktuell information från
Kyrkorådet

§83
Sammanträdets
avslutande

Efter sammanträdet sjungs gemensamt Sv. Psalm 169 B
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Anna Brandone

Anmälan att protokollet justerats 2015-11-10 har anslagits på pastoratets anslagstavla
2015-11-10 betygar
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Närvarande:
Ja

1

Ledamöter:
Ulla-Britt Mattisson (s)

1

2

Linda lsbera (posk)

1

3

Per Lilja (boa)

1

4

Claes Block (s)

1

5

Christer Bengtsson (sd)

1

6

lnarid Petersson (posk)

1

7

Lennart Hallenaren (s)

1

8

Greta Rafstedt (boa)
Lars Myllenbera
lnaegerd Larsson Hellquist (s)

1
1

10

Mikael Ynghed (posk)

1

11

Lars-Johan Hallgren (sd)

1

12
13

Helen Persson (s)
Maanus Bååth
Eva Wulff (oosk)

1

14

Ingemar Ahs (boa)

1

15

Ann-Marie Persson (s)
Dan Setthammar
Liselott Persson (posk)

1
1

16

17
18

Claes Carlsson (s)
Maiia Himanen
Vakant (sd)

Ja

Nej

-

1

-

20

Peter Hemminger (boa)
Ingrid Ludwig
Anna Brandone (s)

1
1

21

Sven Rosen (spi)

1

22

Lars Ahlborn (posk)

1

23

Leif Rosdahl (s)

1

24

Ann-Marie Freii (posk)

1

19

Nej
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25

Ulla Svensson (s)

1

26

Göran Johansson (boa)

1

27

Lisbeth Persson-Ekström (sd)

-

28

Vakant (s)
Gun-Britt Eriksson
Karin Rosenauist Andersson (posk)

1
1

31

Annelie Brunbera (s)
Patrik Lindqvist
Lena Jönsson (boa)

1
1

32

Lena Johansson (sd)

-

33

Christopher Rääf (posk)

1

34

Per Skog (s)

1

35

lnarid Thörnavist (s)

1

36

Siane Andren (posk)

1

37

Anette Roslund boa)

1

38

Karl-Erik Mårtensson (s)

1

39

Vakant (sd)

-

40

Eva Linden (oosk)

1

41

Gunilla Benatsson (s)

1

42

44

Tomas Nordin (boa)
Anna-Lena Forss-Ohlson
Rikard Ohlsson (s)
Asa Petersson
Carina Remaren(posk)

1
1

45

Iris Lundaren (spi)

1

46

Åsa Westerbera (s)

47

Vakant (sd)

29
30

43

-

-

1

-

-

Andre vice ordförande
Förste vice ordförande
Ordförande
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(s)
{s)
{s}
{ sl
{s)
{s)
(s)
{sl
{sl
{boa)
(boa)
(boa)
{boa)
{ooskl
{oosk)
{oosk)
(posk)
(oosk)
(oosk)
{soil
{soil

Ersättare:
Magnus Bäåth
Anna-Karin Benatsson
Dan Setthammar
Maija Himanen
Patrik Lindavist
Gun-Britt Eriksson
Tommy Persson
Åsa Petersson
Henric Lellkv
Ersättare:
Lars Mvllenbera
lnorid Ludwio
Peter Dime
Anna-Lena Forss-Ohlsson
Ersättare:
Carin Engman
Camilla Andersson
Kiell-Åke Svensson
Rosemarie Haoelborn
Monica Lindfors
Ann-Margret Svensson
Ersättare:
Karl-Erik Jarlerup
Kicki Lindaren
Prästerlig representant:
Anders Ekhem

-

X
X
X
X
X

1

-

X

X
X

-

X

1
1
1
1

-

1

1

Ersättare prästerlig
representant:
Tjänstemän:
Kanslichef Lars Micael
Adrian

(6

X står för att vederbörande är närvarande men tjänstgör och därför redan prickats av som
sådan.

Reviderad 2013-12-12
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Ärende 7 diarienummer 15/78

2015-11-05.

Verksamhetsplanering och budget för 2016.

Protokol Isa nteckn ing.
SPI Seniorpartiet har ingen representation i kyrkorådet och har därför inte varit delaktiga i
utarbetandet av kyrkorådets framlagda verksamhetsplan och budgetförslag.
Vi ställer oss inte bakom kyrkorådets förslag.

Svenska kyrkan
MALMÖ

Ärende till Kyrkofullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-11-05

Ärendenummer

Handläqqqre
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[8'.!Beslut

Kyrkorådet

0Anmälan

Diarienummer

0Diskussion

DI nformation

0Råd

Ärende

Il Arvodesreglemente
Ärendebeskrivninq

['g!Bilaqa

Till följd av Kyrkorådets beslut om fastighetsutskott och kyrkogårdutskott föreslår Kyrkorådets
arbetsutskott revidering av arvodesreglementet

Beslutsförsla

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige
att besluta att fastställa reviderat arvodesreglemente enligt bilaga

Svenska kyrkan

MALMÖ

Arvodesreglemente för Malmö pastorat 2014 - 2017
Fastställt av kyrkofullmäktige 2013-11-07

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Dessa bestämmelser gäller, om inget annat sägs, valda eller utsedda ledamöter och ersättare i
kyrkofullmäktige, kyrkoråd, kyrkogårdsutskott, församlingsråd, verksamhetsråd och eventuella övrigautskott,
beredningar beslutade av kyrkofullmäktige eller kyrkorådet i Malmö pastorat.

§ 2 Arvoden och ersättningar

Ersättning till förtroendevald kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode, inläsningsarvode,
förrättningsarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, ersättning för barntillsyn, resekostnadsersättning,
samt särskilda ersättningar enligt§ 11.
För gällande nivåer på årsarvoden, sammanträdesarvoden och inläsningsarvode hänvisas till§§ 4 och 6.

§ 3 Årsarvode

Förtroendevalda som innehar presidieposter i fullmäktige, kyrkoråd, valnämnd och kyrkogårdsutskott, harrätt
till årsarvode enligt§ 4.
Årsarvodet utgör ersättning för presidiesammankomst och överläggningar med egna tjänstemän eller med
utomstående, t.ex. myndigheter eller allmänhet. Sammanträdes-eller förrättningsarvode utgår därför inte för
uppgifter av detta slag.
För årsarvoderad förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
under tid som överstiger en månad, skall arvodet minskas i motsvarande mån. Den, som ersätter den
förhindrade förtroendevalda, t.ex. vice ordförande, skall erhålla ordförandes nivå av årsarvodet under den
aktuella tiden.
Avgår ordförande eller annan, som äger uppbära årsarvode, under löpande kalenderår skall arvodetfördelas
i förhållande till den tid som uppdragen avser.

§ 4 Beräkningsgrund för årsarvoden

Årsarvoden utgår med nedan angiven andel av det prisbasbelopp, som gällde året före utbetalningsåret.

Förtroendevald

Beräkning

Sammankallande revisorskollegium

50% av prisbasbelopp

Ledamöter revisorskollegium

12% av prisbasbelooo

Ordförande kyrkorådet

240% av orisbasbelopp

1 :e vice ordförande kyrkorådet

40% av ordf

2:e vice ordförande kyrkorådet

20% av ordf

Ordförande fullmäktige

60 % av prisbasbelopp

1 v ordf fullmäktige

20 % av ordf

2 v ordf fullmäktiQe

10 % av ordf
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Ordförande kyrkogårdsutskottet (underställt kyrkoråd)*)
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106% 40% av prisbasbelopp
A "n

_ _ 1r

",u - "' V '""

Ordförande valberedninQ

8% av prisbasbelopp

Ordförande valnämnden -valår

40% av prisbasbelopp

Ordförande valnämnden - ej valår

8% av prisbasbelooo

Vice ordförande valnämnden

40% av ordf

Ordförande församlingsråd

20% av prisbasbelopp

Vice ordförande församlingsråd

40% av ordf
10% av prisbasbelopp

Sammankallande i beredning
*) för kännedom
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§ 5 Sammanträdesarvode
Sammanträdesarvode utgår till förtroendevald för bevistat sammanträde med
1. kyrkofullmäktige
2. kyrkoråd
3. utskott inom pastoratet,
4. beredning
5. revisorer,
6. församlingsråd, bestående av ledamöter och ersättare i verksamhetsråd enligt punkt 6,
7. verksamhetsråd, fem ordinarie från de församlingar som fanns 2013, samt tre ersättare
8. utredningskommitteer, projektgrupper, arbetsgrupper eller motsvarande, utsedda av behöriga enligt
punkt 1 och 2,
9. konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör en kyrklig
angelägenhet och där deltagande beslutats av kyrkofullmäktige, kyrkoråd, presidium eller
motsvarande om inget annat beslutas.
§ 6 lnläsningsarvode
lnläsningsarvode utgår till förtroendevald för bevistat protokollfört sammanträde i kyrkorådet.
§ 7 Förrättningsersättning
Förrättningsersättning utgår till förtroendevald enligt uppdrag och beslut av organ nämnda i§ 5 punkterna 1-5.
Med förrättning menas:
1. förhandling eller förberedelse inför förhandling,
2. besiktningar inom fastighetsområdet,
3. besiktning inom kyrkogårdsområdet,
4. överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
5. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag
6. fullgörande av övriga uppdrag som är kopplat till presidieposter
§ 8 Beräkningsgrund för sammanträdes- och förrättningsarvoden
Vid sammanträde eller förrättning utgår ersättning per timme med 0,35% av prisbasbeloppet som gällde året
före utbetalningsåret för ledamöter och ersättare i§ 5 punkt 2-4. Ledamöter och ersättare nämnda i§ 5
punkterna 1,5, och 6 får ersättning enligt tabell nedan.
lnläsningsarvode utgår med 0,7% av prisbasbeloppet som gällde året före utbetalningsåret per sammanträde.
Arvode kan utgå för maximalt åtta timmar per dag. När ledamot deltar i fler än ett sammanträde i pastoratet
under en dag, skall sammanträden ur ersättningshänseende betraktas som ett sammanträde.
Vid sammanträde eller förrättning på annan ort än Malmö utgår arvode med högst åtta timmar per dag räknat
efter bortovarotiden från Malmö. Om resan till sammanträdesorten påbörjas före sammanträdesdagen eller
avslutas efter densamma utgår under restiden ingen ersättning mellan klockan. 17 -07.
Förtroendevald

Belopp

Ledamot fullmäktiqe

450 kr per sammanträde

Ledamot församlingsråd (3 arvodesberättigade möten/år)

450 kr per sammanträde

Verksamhetsråd (4 arvodesberättigade möten/år}

450 kr per sammanträde

§ 9 Förlorad arbetsinkomst
Utöver sammanträdesarvode kan ersättning utgå för förlorad arbetsinkomst.
Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förloras, har rätt till ersättning på sätt som kyrkofullmäktige
beslutat.
Förtroendevald skall lämna intyg från sin arbetsgivare som visar storleken på den arbetsinkomst, som
förloras i samband med fullgörande av förtroendeuppdrag. Intyget skall lämnas i januari varje år samt vid
ändrad inkomst.
Egenföretagare ska lämna kopia på senaste deklaration för näringsverksamheten.
Egenföretagare skall även lämna intyg från någon, i förhållandena väl insatt och opartisk person, för attfå
ersättning för förlorad arbetsförtjänst, exempelvis revisor eller motsvarande.
Ersättning för respektive sammanträde skall vara begränsat till en timme utöver sammanträdestiden.
Ersättning utgår även vid sammanträde under betald semester.
Tillämpningsanvisningar
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med verifierat belopp enligt intyg eller lönespecifikation eller
beräknas genom nedanstående formler för schablonberäknad ersättning ( dock maximalt åtta timmar per
dygn).
Heltidsarbete
månadslön/165 timmar = ersättning per timme
Deltidsarbete 30/40
månadslön/124 timmar = ersättning per ti
Deltidsarbete 20/40
månadslön/83 timmar= ersättning per tim
'
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Kyrkorådet eller annan som kyrkorådet utser äger rätt att meddela särskilda beräkningsföreskrifter inom
ramen för de ovan redovisade principerna.
Begäran om ersättning för längre tid än åtta timmar per dag och/eller för längre tid än en timme utöver
sammanträdestiden prövas i det enskilda fallet av kyrkorådet eller annan som kyrkorådet utser.
§ 10 Resekostnads- och traktamentsersättning
Vid förrättning utanför pastoratet utgår resekostnads- och traktamentsersättning för ledamöter nämnda i§ 5
punkterna 1-4 enligt Kyrkans avtal, om inget annat beslutas.
§ 11 Särskilda ersättningar
Förtroendevald, som i samband med fullgörandet av sitt uppdrag, får kostnader för barntillsyn kan få
ersättning (se nedan§ 13).
Förtroendevald med funktionshinder kan få ersättning för ledsagare till och från sammanträde, samt vid hjälp
med inläsning av handlingar. Ersättningsnivå bestäms av kyrkorådet.
Förtroendevald har även rätt till ersättning för förlorad semesterförmån, som uppkommit i anledning av
fullgörande av förtroendeuppdrag.
§ 12 Ersättning vid olycksfall
Förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL), såvida ersättning för uppdraget
inte utges av annan än den kyrkliga huvudmannen.
Försäkringen gäller för olycksfall eller arbetssjukdom, som uppkommer i samband med fullgörandet av
uppdrag för huvudmannen, samt för färdolycksfall, dvs. skador som inträffat vid färd till eller från sådant
uppdrag.
§ 13 Ersättning för barntillsyn
Förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn
som uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Ersättningen är skattepliktig. Detta gäller dock inte
förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid.
Ersättningen kan anses skälig bara om behovet av barntillsyn uppkommit som en följd av uppdragets
fullföljande och behovet av barntillsyn inte kan tillgodoses inom den ordinarie barnomsorg som den
förtroendevalde anlitar. Uppburen ersättning är skattepliktig.
Tillämpningsanvisningar
Kostnad för barntillsyn för barn upp till 12 år kan ersättas.
Ersättning kan utgå till familjemedlemmar som svarar för barnpassning enligt arvodesreglementets regler om
förlorad arbetsförtjänst. Med familjemedlemmar avses: annan vårdnadshavare om denne tvingats ta ledigt
från sitt ordinarie arbete, samboende eller särboende till den förtroendevalde (som inte är vårdnadshavare),
syskon eller halvsyskon till barnet, syskon till den förtroendevalde samt mor- och farföräldrar till barnet.
Ersättning för barntillsyn utgår endast i samband med att sammanträdes- eller förrättningsarvode betalas ut.
Ersättning utgår inte om uppdraget utförs under tid då ordinarie barnomsorg hade kunnat utnyttjas.
Ett belopp på högst 0,35 % av pbb per timma gäller som ersättning för tid som barnpassning anlitats, dock
högst för 8 timmar per dygn. Då den som anlitas för barnpassning är under 18 år tillämpas ersättning
motsvarande pastoratets ungdomslöner.
Ersättningen gäller oavsett om enskild person med A-skatt, företag eller enskild med F-skattesedel anlitas.
Ersättningen inkluderar skatt och eventuella arbetsgivaravgifter som den förtroendevalde ska betala för
enskild person. Den förtroendevalde som anlitar enskild person med A-skatt ska själv svara för skatt och
arbetsgivaravgift.
Ersättningen betalas ut till den förtroendevalda i efterskott. Ersättningen är en skattepliktig
kostnadsersättning som påverkar den förtroendevaldes inkomst.
§ 14 Övrig ersättning
Kyrkorådets presidium erhåller mobiltelefon inklusive abonnemang, samt internetuppkoppling (mobil eller
fast). Kyrkorådet äger rätt att fatta beslut om ytterligare.
§ 15 Rapportering - Utbetalning
Fasta arvoden enligt§ 3, sammanträdesarvode enligt§ 5, samt inläsningsarvode enligt§ 6, utbetalas utan
föregående anmälan.
Anspråk på ersättning enligt§ 7, samt ersättningsanspråk enligt§§ 9 - 13 skall den förtroendevalda själv
anmäla inom två månader till löneenheten.
Årsarvoden utbetalas med en tolftedel per månad medan övriga arvoden och ersättningar utbetalas i
efterskott i samband med ordinarie löneutbetalning.
Ersättningsanspråk rörande andra ersättningar enligt detta reglemente skall framställas senast inom två
månader från dagen för sammanträdet eller förrättningen till vilken kostnaden hänför sig.
§ 17 Tolkning
(
Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kyrkorådet eller av annan som kyrkorådet uls
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Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget för år 2016, samt ekonomisk plan för
perioden 2017-2018, jämte förslag till kyrkoavgift och begravningsavgift för år 2016.
MBL-förhandling ägde rum 2015-10-06.

Beslutsförslag

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta

att räntekompensation till verksamheten Frivillig gravskötsel under 2016 skall utgå i enlighet
med Kyrkokansliets fastställda beräkningsmodell avseende internränta (genomsnittlig
reporänta minus 0,25 procentenheter)
att anslå 500 000 kr till Kyrkorådets förfogande

att fastställa kyrkoavgiften för tillhöriga inom Malmö Pastorat för år 2016 till oförändrat 0,75 kr
per skattekrona

att föreslå Kammarkollegiet att fastställa begravningsavgiften inom Malmö Pastorat för år
2016 till oförändrat 0,23 kr per skattekrona

att godkänna en investeringsbudget för nya investeringar år 2016 med 44 129 tkr och besluta
att förnya tidigare fattade investeringsbeslut, där arbetet är påbörjat men inte är slutfört, där
summan uppgår till 24 418 tkr vilket ger en total investeringsbudget för 2016 på 68 547 tkr
samt att ge Kyrkorådet mandat att göra omdisponeringar inom denna budget.

c�
f�

att godkänna Kyrkorådets förslag till verksamhetsplanering, resultatbudget, balansbudget och
kassaflödesbudget för 2016 samt ekonomisk plan för 2017-2018.
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Stoppdatum = sista dag för att arunäla nya ärenden och lämna in handlingar. Efter detta datum kan inget nytt ärende komma med i den ak--tuella sammanträdesomgängen. Krav på beredning i AU

räder. Arbetsdagen/dagarna mellan stoppdatum/sista dag för omarbetning och utskicket är reserverad för kvalitetssäkring av handlingar samt kopiering.
Kvrkomötet äger rum 26-30 sept samt 21-24 nov.
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