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Nuvarande belöningssystem
• Vi delar ut medaljer, klockor eller armband till:

– Anställda efter 25 år
– Förtroendevalda efter 20 år

• Varje år kommer det framåt vara 3-4 personer/år
• Vi har gudstjänst med medaljutdelning i Hedvigs kyrka 

och efterföljande middag i Prästgården
• Deltagare är medaljörerna med en medföljande, 

respektive församlingsherde/chef, kyrkorådets och 
kyrkofullmäktiges presidier, kyrkoherden och 
kanslichefen

• Det enda tillfälle pastoratet bjuder på vin



Varför har vi medaljer

• Traditionellt sätt att uppmuntra medarbetare
• Bygger på vikten av lojalitet och pliktkänsla
• Kommer ur ett helt annat samhälle
• Görs i många olika organisationer på olika sätt 

i offentlig förvaltning, näringsliv och 
föreningsliv

• Olika pastorat gör olika



Varför göra om?

• Det är inte entydigt bra att människor stannar 
för länge på samma ställe och med samma 
uppgift

• Det dröjer länge innan uppmuntran
• Kortare arbetsinsatser kan vara nog så goda
• Ger en bild av ett tidigare samhälle  - något 

som vi i dagens kyrka behöver vara känsliga 
för



Förslag på nytt belöningssystem

• Ordentliga mottaganden i kyrkan av nya 
medarbetare och förtroendevalda 

• Årlig mässa och efterföljande middag för de 
som varit i 7, 14, 21, 28 och därefter varje år

• Ordentliga avtackningar i kyrkan av 
medarbetare och förtroendevalda som slutar

• Ideella medarbetare och andra tas emot och 
belönas enligt andra ordningar 



Mottagande av anställda

• Alla tillsvidareanställda tas emot i en 
gudstjänst
– Församlingarna i respektive församling
– Kansliet och DC i S:t Olof, Kh medverkar
– Förskolan i respektive församling
– Kyrkogårdschefen avgör om och var det gäller för 

kyrkogårdsmedarbetare



Mottagande av förtroendevalda

• Kyrkorådets förtroendevalda tas emot i en 
särskild gudstjänst med efterföljande kyrkkaffe 
ledd av kyrkoherden vid mandatperiodens 
början

• Församlingsrådens förtroendevalda tas emot i 
den vanliga gudstjänsten i respektive 
församling vid mandatperiodens början



Årlig mässa/middag

• Mässa i en av våra kyrkor
• Efterföljande middag med underhållning
• Inbjudna är anställda och förtroendevalda som 

varit i tjänst i 7, 14, 21, 28 och därefter varje år
• Det är 9 personer 2021 och 10 som jobbat mer än 

28 år.
• Visar tacksamhet för att de jobbar i kyrkans tjänst
• Det sker ingen individuell uppvaktning



Avtackning av anställd

• Sker i en gudstjänst med tal, blommor, gåva, 
välsignelse och kyrkkaffe
– Församlingarna i respektive församling
– Kansliet och DC i S:t Olof, Kh medverkar
– Förskolan i respektive församling
– Kyrkogårdschefen avgör om och var det gäller för 

kyrkogårdsmedarbetare



Avtackning av förtroendevalda

• Avgående kyrkorådsledamöter  avtackas i den 
gudstjänst som inleder den nya 
mandatperioden då det nya kyrkorådet tas 
emot

• Avgående församlingsrådsledamöter avtackas 
då det nya församlingsrådet tas emot



Införande av nytt system

• Vi inför det nya systemet hösten 2021

• Vi fortsätter parallellt att dela ut medaljer i tre 
år 2021-2023.
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