Arvodesreglemente för Malmö pastorat 2018 - 2021
Fastställt av kyrkofullmäktige 2017-11-14
Reviderat av kyrkofullmäktige 2019-11-07

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller, om inget annat sägs, valda eller utsedda ledamöter och ersättare i
kyrkofullmäktige, kyrkoråd, valnämnd, kyrkogårdsutskott, församlingsråd, verksamhetsråd samt
eventuella övriga utskott och 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 8.
§ 3 Årsarvode
Förtroendevalda som innehar presidieposter i fullmäktige, kyrkoråd, valnämnd och kyrkogårdsutskott, har
rätt till årsarvode enligt § 4. Årsarvode enligt § 4 utgår även till ordförande i valberedningen,
verksamhetsråd och församlingsråd samt till ledamöter revisorskollegium och sammankallande i
beredning utsedd av kyrkofullmäktige eller kyrkoråd. 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 arvodet fördelas 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
(prisbasbelopp för 2019 är 46 500 kr).
Förtroendevald

Beräkning

Sammankallande revisorskollegium

50% av prisbasbeloppet

Ledamöter revisorskollegium

12% av prisbasbeloppet

Ordförande kyrkorådet

240% av prisbasbeloppet

1:e vice ordförande kyrkorådet

50% av ordf

Ordförande fullmäktige

20% av prisbasbeloppet

1 v ordf fullmäktige

50% av ordf

2 v ordf fullmäktige

25% av ordf

Ordförande kyrkogårdsutskottet (underställt kyrkoråd*)

40%av prisbasbeloppet

Ordförande valberedning

8% av prisbasbeloppet

Ordförande valnämnden - valår

40% av prisbasbeloppet

Ordförande valnämnden - ej valår

8% av prisbasbeloppet

Vice ordförande valnämnden

40% av ordf

Ordförande församlingsråd

8% av prisbasbeloppet

Ordförande verksamhetsråd

12% av prisbasbeloppet

Sammankallande i beredning

8% av prisbasbeloppet

*) för kännedom
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§ 5 Sammanträdesarvode
Sammanträdesarvode utgår till förtroendevald för bevistat sammanträde med
1. kyrkofullmäktige
2. valnämnd
3. kyrkoråd
4. utskott inom pastoratet,
5. beredning,
6. revisorer,
7. församlingsråd, bestående av ledamöter och ersättare i verksamhetsråd enligt punkt 8,
8. verksamhetsråd, fem ordinarie, samt tre ersättare
9. utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper eller motsvarande, utsedda av behöriga
enligt punkt 1 och 3,
10. 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 Inläsningsarvode
Inläsningsarvode utgår till förtroendevald för bevistat protokollfört sammanträde i kyrkorådet samt
valnämnden under valåret.
§ 7 Förrättningsersättning
Förrättningsersättning utgår till förtroendevald enligt uppdrag och beslut av organ nämnda i § 5 punkterna
1-6.
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 punkterna 2-6 och 9. Ledamöter och ersättare
nämnda i § 5 punkterna 1, 7 och 8 får ersättning enligt tabell nedan. Inläsningsarvode 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. Vice ordförande i
församlingsråd och verksamhetsråd som inträder som ordförande ska för det sammanträdet få dubbelt
sammanträdesarvode.
Förtroendevald

Belopp
0,5% av prisbasbeloppet per
sammanträde
0,5% av prisbasbeloppet per
sammanträde

Ledamot och ersättare fullmäktige
Ledamot och ersättare i Församlingsråd (2
arvodesberättigade möten/år*)

Ledamot och ersättare i Verksamhetsråd (6
1% av prisbasbeloppet per sammanträde

arvodesberättigade möten/år*)

* Vid behov kan Kyrkorådets ordförande besluta om ytterligare ersättningsberättigade sammanträden.

Sammanträdesarvoden ovan utgår med nedan angiven andel av det prisbasbelopp, som gällde året före
utbetalningsåret (prisbasbelopp för 2019 är 46 500 kr).
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§ 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 ska lämnas,
tillsammans med begäran om ersättning, vid årets första tillfälle och vid ändrad inkomst. Intyget skickas
till administrativa chefen. Egenföretagare ska lämna kopia på senaste deklaration för
näringsverksamheten. Egenföretagare skall även lämna intyg från någon, i förhållandena väl insatt och
opartisk person, för att få 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 timme
Deltidsarbete 20/40
månadslön/83 timmar= ersättning per timme
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 1-6 enligt Kyrkans avtal, om inget annat beslutas. Förtroendevald ansvarar själv för
inlämnande av reseräkning.
§ 11 Särskilda ersättningar
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. Ersättning utbetalas efter intyg från den förtroendevaldas arbetsgivare.
§ 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. 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.
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 timme 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
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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, via pastoratets IT-enhet, mobiltelefon inklusive abonnemang. Ledamöter i
kyrkorådet, revisorskollegiets ledamöter samt kyrkofullmäktiges presidium erhåller, via pastoratets ITenhet, surfplattor inklusive mobilt bredband. Kyrkorådet äger rätt att fatta beslut om ytterligare
förtroendevalde ska ha rätt till utrustning enligt ovan.
§ 15 Rapportering – Utbetalning
Fasta arvoden enligt § 3, sammanträdesarvode enligt § 5, samt inläsningsarvode enligt § 6, utbetalas
utan att den förtroendevalda behöver göra anspråk på arvodena. Rapportering av sammanträdesarvode
enligt § 5, samt inläsningsarvode enligt § 6 ska göras till löneenheten, på särskild blankett, av
sammanträdets ordförande eller sekreterare. 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.
§ 16 Sekreterare Församlingsråd och Verksamhetsråd
På uppdrag av Kyrkoherden åligger det församlingsherden att ansvara för administration såsom att
sammanställa dagordning, skicka ut kallelse samt skriva protokoll vid Församlingsrådens sammanträden.
Motsvarande ansvar gäller för lokal arbetsledare vid Verksamhetsrådens sammanträden.
§ 17 Tolkning
Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kyrkorådet eller av annan som kyrkorådet
utser.
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