


Ärende Nr 4



 
 

KYRKOFULLMÄKTIGES HANDLINGAR  
 
Till Norrköpings kyrkofullmäktiges sammanträde 2022-04-27 
 
 
Tilläggsanslag budget krematoriet 
 
Arbetet med att bygga om och till Norrköpings krematorium startade 2020, efter två års förberedelser 
med projektering, miljökonsekvensberedning mm. Rapporter från arbetet har lämnats kontinuerligt till 
styrgruppen och till kyrkorådet. Alla rapporter har visat att projektet har löpt på ett mycket bra sätt, utan 
större fördröjningar eller komplikationer. 
 
När projektet nu går in i sin slutfas kan konstateras att vissa fördyrningar har uppstått. Fördyrningarna 
beror främst på: 

• ökat behov av sanering i befintliga lokaler, det påträffades mer asbest i golv och väggar än vad 
de första proverna visade 

• ökat behov av sprängningsarbeten i samband med tillbygget 
• ökat behov för deponi av schaktmassor 
• kraftigt fördyrat byggmaterial som en effekt av coronapandemin 

 
Bedömningen är att den beslutade budgeten på 110 mkr för krematorieprojektet behöver utökas med 15 
mkr till att omfatta totalt 125 mkr. 
 
Kyrkofullmäktige har beslutat att alla investeringar inom begravningsverksamheten ska externfinansie-
ras, dvs genom upplåning. En upphandling för dessa lån är sedan tidigare genomförd och beslutad av 
kyrkorådet, där valet föll på Nordea. Hanteringen av lånen sköts av pastoratets ekonomiavdelning på 
uppdrag av kyrkoherden. 
 
Kyrkorådet föreslår fullmäktige besluta 
 
att utöka budgeten för om- och tillbyggnaden av krematoriet med 15 mkr till totalt 125 mkr. 
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KYRKOFULLMÄKTIGES HANDLINGAR  
 
Till Norrköpings kyrkofullmäktiges sammanträde 2022-04-27 
 
 
Målkapital för 2022 
 
Målkapitalet för pastoratet fastställs varje år i samband med att budgeten för kommande år beslutas av 
kyrkofullmäktige. Då budgeten för 2022 beslutades föll beslutsformuleringen bort i underlaget, varför 
något formellt beslut om målkapital aldrig fattades för 2022.  
 
Målkapitalet räknades om 2020 och fastställdes till 332 mkr. Kyrkofullmäktige beslutade då också att 
målkapitalet ska räknas om nästa gång efter innevarande mandatperiod, dvs efter 2025.  
 
Kyrkorådet föreslår fullmäktige besluta 
 
att fastställa målkapitalet för 2022 till 332 mkr. 
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KYRKOFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 

Till Norrköpings kyrkofullmäktiges sammanträde 2022-04-27 

Arvoden för förtroendevalda för mandatperioden 2022-2025 

Kyrkofullmäktige beslutade 2021-12-08 att de nivåer för arvoden för förtroendevalda som gällt under 
föregående mandatoperiod skulle förlängas till fullmäktiges nästa sammanträde, 2022-04-27, och att nya 
nivåer då skulle fastställas. Kyrkorådet har utrett frågan och lämnar här ett förslag till beslut. 

Beslut om nya arvoden tas lämpligast av avgående fullmäktige och inte, som nu, av sittande. Av den 
anledningen väljer kyrkorådet att inte göra några större justeringar. Den förändring som föreslås är att 
beräkningsbasen ändras från prisbasbelopp (PBB) till inkomstbasbelopp (IBB). Det står församlingar 
och pastorat fritt hur man vill beräkna arvoden, och det görs på olika sätt på olika håll i kyrksverige. På 
sikt förordar kyrkan på nationell nivå dock att all beräkning av arvoden görs på IBB, varför kyrkorådet 
nu föreslår denna förändring. 

Förändringarna innebär alltså främst ett byte av beräkningsgrund, från prisbasbelopp (PBB) till in-
komstbasbelopp (IBB). IBB är högre än PBB (71 000 kr resp 48 300 kr för 2022), så för att det faktiska 
arvodet ska hamna på ungefär samma nivå har %-satsen förändras. I den omräkningen har avrundning 
uppåt skett, varför det blir små marginella ökningar av arvodena. En faktisk höjning föreslås dock och 
det är för ordförandeposten i kyrkorådet. Det motiveras av det omfattande uppdrag och ansvar som ålig-
ger kyrkorådets ordförande.  

Slutligen föreslår kyrkorådet en översyn av uppdraget som vice ordförande i valnämnden. I dagsläget 
står ordföranden som ensam förtroendevald i beredningsarbetet tillsammans med anställd personal, vil-
ket kan vara sårbart. Ett utökat uppdrag för vice ordförande skulle då motivera ett årsarvode på motsva-
rande sätt som övriga presidieuppdrag inom pastoratet.   

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 

att anta arvodesnivåerna för förtroendevalda för mandatperioden 2022-2025 enligt bilaga 1. 

att arvodesnivåerna ska gälla fr o m 2022-04-27, samt 

att utreda behovet av årsarvode för vice ordförande i valnämnden. 

Bilaga 1 
Arvoden för förtroendevalda för mandatperioden 2022-2025 – förslag 



Bilaga 1 till ärende 6, KF 2022-04-27 

KYRKOFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 

Arvoden för förtroendevalda för mandatperioden 2012-2025 – förslag 

Samtliga höjningar, utom det för kyrkorådets ordförande, är resultat av avrundning vid om-
vandling från prisbasbelopp till inkomstbasbelopp. 

ÅRSARVODEN Belopp i % av aktuellt inkomstbasbelopp. 2022 är inkomstbasbeloppet 
71 000 kr.  

FÖRRÄTTNINGSARVODE 
1 % av aktuellt inkomstbasbelopp för påbörjat sammanträde (eller annan förrättning). Om 
sammanträdet pågår mer än fem timmar utgår 2 % av basbeloppet. Arvodet utbetalas till  
alla närvarande ledamöter och ersättare.  

Organ Ordförande 1:e och 
2:e vice 

Faktiskt  
belopp 2022 

Höjning av fak-
tiskt arvode jfrt 
med förra man-

datperioden 
Kyrkofullmäktige 14% 7% 9940 kr / 4970 kr 2,9 % 
Kyrkorådet 82% 41% 58 220 kr / 29 110 kr 20,5 % / 0,4 % 
Huvudmannaråd 7% - 4970 kr 2,9 % 
Revisorer 7% - 4970 kr 2,9 % 
Församlingsråd 22% 11% 15 620 kr / 7810 kr 7,8 % 
Valnämnden, valår 14% - 9940 kr 17,6 % 
Valnämnden, år före val 4% - 2840 kr 2,9 % 
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KYRKOFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 

Till Norrköpings kyrkofullmäktiges sammanträde 2022-04-27 

Valärenden 

Borgs församlingsråd 
Ida Karolina Andrae har avsagt sig uppdraget som ledamot. 
Sara Andersson är ersättare i turordning och blir ny ordinarie. 
Som ny ersättare föreslås Johanna Andersson. 

Kolmårdens församlingsråd 
Madelaine Johansson har avsagt sig uppdraget som ersättare. 
Församlingsrådet och valberedning församlingsråd önskar vänta med att utse en ny ersättare. 




