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1.1

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, innehavare av förtroendeuppdrag samt revisorer i
Kyrkbyns pastorat för mandatperioden 2022–2025
I Kyrkbyns pastorat ingår följande sju församlingar: Mittköpings församling, Hallstabros församling,
Fridhems församling, Rydsholms församling, Busnäs församling, Nytorps församling samt Överskoga
församling.
Detta reglemente är beslutat av kyrkofullmäktige 2021-11-05.

1. Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för:
• ledamot och ersättare i kyrkofullmäktige
• ledamot och ersättare i kyrkoråd
• ledamot och ersättare i församlingsråd
• ledamot och ersättare i valnämnd/ordförande i valdistrikt
samt för förtroendevalda och andra innehavare av förtroendeuppdrag för uppdrag inom/för pastoratet
såsom:
• kyrkvärdar
• revisorer (gäller ej auktoriserad revisor)
• ledamöter i utskott/beredningsgrupper/arbetsgrupper/kommittéer etc., tillsatta genom särskilda
beslut i verkställande eller beslutande organ
Ersättare i kyrkofullmäktige, kyrkorådet och församlingsråd har närvarorätt vid sammanträden.

2. Ersättningsformer
Enligt detta reglemente kan följande slag av ersättningar utgå:
A. Årsarvode
B. Sammanträdesarvode
C. Förrättningsarvode
D. Reseersättning och traktamente
E. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och andra förlorade ekonomiska förmåner
F. Ersättning övriga individuella tillägg

3. Ersättningens storlek
Samtliga ersättningar, förutom reseersättningar och traktamenten, uttrycks såsom en andel av gällande
inkomstbasbelopp. För 2022 uppgår inkomstbasbeloppet, IBB, till 6X X00 kr. Beloppen avrundas
efter beräkning uppåt till närmsta helt 10-tal kronor.
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4. Årsarvode
Årsarvode utgör ersättning för
• Uppgifter som är årligen återkommande
• Uppgifter enligt arbetsordning, delegationsordning eller motsvarande
• Uppgifter enligt kyrkoordningen
Årsarvoden för 2022 redovisas i bilaga A.

5. Sammanträdesarvode
Sammanträdesarvode utgår enligt bilaga A i detta reglemente.
Sammanträdesarvode utbetalas för protokollförda sammanträden med organ enligt punkt 1, se ovan.
För ersättning utöver uppdragen ovan gäller nedanstående förrättningsarvoden.

6. Förrättningsarvode och färdtidsersättning
Som förrättning avses förtroendevalds, eller annan innehavares av förtroendeuppdrag, möten och
arbetsinsatser som sker inom ramen för internt beslutade utskott/arbetsgrupper. Arvode utgår för
deltagande i konferens, utbildning och liknande insatser. För att förrättningsarvode ska utgå krävs att
kyrkoråd/kyrkofullmäktige, själva eller genom delegation i förväg godkänt förrättningen/uppdraget.
Arvode utgår enligt följande:
• Faktiskt nedlagda timmar eller
• I förväg bedömda eller godkända timmar
Som förrättningstid räknas bortavaro från bostaden, det vill säga från avfärd från bostaden till
hemkomst.
Förrättningsarvode utgår ej mellan klockan 22.00-06.00.
Uppdrag som kyrkvärd inom pastoratet anses ske i form av förrättning och arvoderas under
mandatperioden med 2 timmars förrättningsarvode per gudstjänsttillfälle, det vill säga xxx kr under
2022.
Kostnaden för förrättningsarvode belastar beslutande organs budget.
Förrättningsarvode utgår enligt bilaga B.

7. Reseersättning och traktamente
Reseersättning och traktamente utgår i enlighet med vid varje tillfälle gällande reseavtal för personal
inom Svenska kyrkan. Reseersättningen är dock begränsad till den skattebefriade delen enligt
Skatteverkets bestämmelse.
Möjligheter till samåkning eller annan samordning ska i möjligaste mån nyttjas.
Reseersättning utgår inte när avståndet från den förtroendevaldes bostad/arbetsplats till sammanträdeseller förrättningsplatsen understiger X kilometer för enkel resa.
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8. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt andra förlorade
ekonomiska förmåner
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan endast utgå om det skett ett faktiskt
löneavdrag/inkomstbortfall.
En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte erhåller lön från sin arbetsgivare
har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detsamma gäller förtroendevald som tagit
partiell tjänstledighet.
Utför den förtroendevalde uppdraget på ej arbetad tid (flextid, semester, föräldraledighet etc.) faller
rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Detta innebär att en förtroendevald som byter
arbetspass för att få ledig tid för ett uppdrag inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Taket i sjukförsäkringen utgör den övre gräns för vilken ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan
utgå.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utgå med stöd av följande underlag:
Förtroendevald med anställning:
• Årligt inkomstintyg från arbetsgivaren för de som stadigvarande och återkommande har
uppdrag för pastoratet, eller
• Lönespecifikation från arbetsgivare som visar löneavdrag för
sammanträdesdagen/förrättningen, eller
• Intyg från arbetsgivare om löneavdrag för sammanträdesdagen/förrättningen.
Förtroendevald med egen verksamhet:
• Beslut om sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) från Försäkringskassan eller intyg ifrån
bolagets revisor.
Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån kan utgå i det fall att den förlorade arbetsförtjänsten
för året uppgår till minst 1 IBB. En kompensation på 4,5 % för tjänstepensionsbortfallen kan då ske
vilket ligger i linje med övriga gällande avtal på arbetsmarknaden, såväl i den privata som i den
offentliga sektorn. Kompensationen utgår på hela den förlorade arbetsförtjänsten får året och utbetalas
direkt till den ersättningsberättigade som ett tillägg till arvodet.

9. Ersättning övriga individuella tillägg
Som övriga individuella tillägg kan ersättning under vissa förutsättningar utgå för:
• Barntillsyn för barn under 12 år
• Reseersättning för person med funktionsvariation
Ersättning utgår endast för styrkta kostnader.
Ersättning för barntillsyn kan ej utgå till anhörig/närstående.
För reseersättning för person med funktionsvariation gäller ej avståndsbegränsningen om x km enligt
ovan.
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10.

Utbetalning och övriga riktlinjer

Kyrkorådet beslutar om tidpunkter för utbetalning av arvoden/ersättningar.
Förlorad arbetsförtjänst utbetalas snarast i samband med ordinarie löneutbetalningar.
Undertecknad förrättnings-/reseräkning ska inlämnas till kansliet inom tre månader.

11.

Tolkning av reglementet

Frågor om tolkning av dessa bestämmelser avgörs av kyrkorådets presidium.
Eventuella tvister avgörs av kyrkorådet.
Administrativa anvisningar utfärdas av kansliet.
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BILAGA A ÅRSARVODEN OCH SAMMANTRÄDESARVODEN 2022

Uppdrag

Årsarvode
Sammanträdesarvode 7)
Andel av IBB % Kr 2022 Andel av IBB % Kr 2022

Kyrkofullmäktige 1)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter och ersättare

xx
xx
xx

yy
yy
yy

-

-

Kyrkoråd 2)
Ordförande kyrkoråd/AU
Vice ordförande kyrkoråd/AU
Ledamöter kyrkoråd/AU
Övriga ledamöter kyrkoråd
Närvarande ersättare kyrkoråd

xx
xx
xx
xx
-

yy
yy
yy
yy
-

xx

yy

Församlingsråd 3)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Närvarande ersättare

xx
xx
xx
-

yy
yy
yy
-

xx

yy

Valnämnd 4)
Ordförande, valår
Vice ordförande, valår
Ledamöter, valår
Ordförande, icke valår
Vice ordförande, icke valår
Ledamöter, icke valår

xx
xx
xx
-

yy
yy
yy
-

xx
xx
xx
xx
xx
xx

yy
yy
yy
yy
yy
yy

Revisorer 5)

xx

yy

xx

yy

Kyrkvärdar 6)
Kyrkvärd med ansvar för kyrkliga
inventarier
Kyrkvärd

-

-

-

-

xx
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1) Kyrkofullmäktige ersätts med årsarvoden såväl ordinarie ledamöter som ersättare,
sammanträdesarvode utgår inte.
2) För kyrkorådet utgår årsarvoden till samtliga ordinarie ledamöter. Angivet årsarvode avser
ersättning för förberedelser och efterarbete, tiden för sammanträden samt det arbete med
kontinuerliga kontakter gentemot pastoratets olika organ, andra berörda parter och omvärld
som uppdraget förutsätts medföra. Arvode för ledamots uppdrag i kyrkorådets arbetsutskott
(AU) ingår i ovan angivna årsarvoden.
3) För församlingsråden utgår årsarvoden till samtliga ordinarie ledamöter. Angivna årsarvoden
avser att ersätta för- och efterarbete, sammanträdestid samt det övriga arbete som uppdraget
förutsätts medföra.
4) För valnämndens ledamöter utgår årsarvoden samt sammanträdesarvoden under valåret. Vid
behov av sammanträden under övrig tid i mandatperioden utgår endast sammanträdesarvode.
5) För revisorerna utgår årsarvode samt sammanträdesarvode. Detta gäller dock ej auktoriserad
revisor.
6) Kyrkvärdar erhåller förrättningsarvode, se ovan punkt 6. För kyrkvärd med särskilt ansvar för
kyrkliga inventarier utgår även ett årsarvode.
7) Sammanträdesarvode avser protokollförda sammanträden.

BILAGA B TIMARVODEN VID SAMMANTRÄDEN OCH FÖRRÄTTNINGAR 2022

Beräkningsgrund för sammanträden och förrättningar
Timarvodet uppgår till xxx % av inkomstbasbeloppet (xxx kr).
Sammanträdesarvode
Vid protokollförda sammanträden utgår ett grundarvode motsvarande x timmar (yyy kr).
Förrättningsarvode
Vid förrättningar utgår förrättningsarvode med timarvode för förrättningstid plus restid enligt punkt 6.
Förrättningsarvode ovan.
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