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1 Tillämpningsområde 
Detta reglemente gäller för ledamöter och ersättare i 

 kyrkofullmäktige 
 kyrkoråd 
 valnämnd 
 utskott, delegationer, arbetsgrupper tillsatta enligt särskilda beslut av ovanstående organ 
 valda revisorer (ej auktoriserad revisor) 

2 Ersättningsformer 
Ersättning kan utgå i form av 

 årsarvode 
 sammanträdesarvode 
 förrättningsarvode 
 resekostnadsersättning/traktamente 
 förlorad arbetsförtjänst  

3 Ersättningens storlek 
Kyrkofullmäktige beslutar om ersättningarnas storlek, vilka ska uttryckas i andel av 
inkomstbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet år 2021 är 68 200 kr. Gäller hela mandatperioden. 

Beloppen avrundas efter beräkning till helt 100-tal kronor. 

4 Årsarvode 
Årsarvode utgör ersättning för 

 uppgifter som är årligen återkommande 
 uppgifter enligt arbetsordning, delegationsordning och firmatecknare 
 uppgifter enligt kyrkoordningen 
 
Årsarvoden utgår enligt bilaga A i detta reglemente. 

Avgår förtroendevald, som får årsarvode, under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan denne 
och den som inträder i dennes ställe, i förhållande till den tid var och en av dem haft uppdraget. 
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(Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för den tid som överstiger 2 månader i följd, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Den 
årsarvoderade förtroendevalde ska meddela administrationen om frånvaron.) 

5 Sammanträdesarvode 
Sammanträdesarvoden utgår enligt bilaga B i detta reglemente. 

Sammanträdesarvode utbetalas för protokollförda sammanträden med organ enligt punkt 1, se ovan. 

6 Förrättningsarvode 
Förrättningsarvode utgår enligt bilaga B och utbetalas vid uppdrag enligt följande: 

Arbetsgrupp eller uppdrag som beslutas av kyrkofullmäktige, kyrkoråd, valnämnd eller 
utskott/kommitté/arbetsgrupp. Uppdrag kan vara konferens, informationsmöte, kurs, studiebesök och 
studieresa, anställningsintervju, bankärenden eller liknande. 

Som förrättningstid räknas närvaro på möten.  

Förrättningsarvode utgår ej mellan klockan 22.00 – 06.00. 

Kostnaden för förrättningsarvode belastar beslutande organs budget. 

7 Resekostnadsersättning/traktamente 
Ersättning för resekostnader vid sammanträde/förrättning utanför församlingen utgår enligt gällande 
reseavtal för församlingens anställda. 

Samåkning förutsätts ske i görligaste mån. Då annat färdmedel än bil används, utgår ersättning med 
styrkt självkostnad för billigaste färdsätt. 

Den förtroendevalde ska meddela ansvarig kontaktperson sina faktiska resekostnader för varje 
tillfällen ersättning begärs. Kontaktpersonen för därefter upp resekostnaden på närvaroförteckning 
eller separat reselista som attesteras av behörig attestant. 

Traktamente utgår enligt samma avtal som för församlingens anställda. 
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8 Förlorad arbetsförtjänst 
Vid sammanträde eller förrättning ges ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst (intyg från 
arbetsgivaren gällande antalet frånvarotimmar och avdragsbelopp) med det faktiska beloppet. Det 
organ som fattar beslut om arvoden, kan fatta beslut om ett tak för den övre gräns för vilken ersättning 
kan utgå (ibland används taket i sjukförsäkringen som ett sådant tak). 

Ersättning förlorad arbetsförtjänst utgår med stöd av följande underlag: 

Förtroendevalda med anställning 

 Årligt inkomstintyg från arbetsgivare för de som stadigvarande och återkommande har uppdrag 
för församlingen, eller 

 Lönespecifikation från arbetsgivare som visar löneavdrag för sammanträdesdagen/förrättningen, 
eller 

 Intyg från arbetsgivaren om löneavdrag för sammanträdesdagen/förrättningen 
 

Förtroendevalda med egen verksamhet: SGI-beslut från Försäkringskassan eller intyg ifrån 
bolagets revisor. 

Ersättning förlorad tjänstepensionsförmån utgår i det fall att den förlorade arbetsförtjänsten för året 
uppgår till minst ett inkomstbasbelopp. Ersättningen utgör ett tillägg som kompensation för förlorad 
tjänstepension. Kompensationen utgår på hela den förlorade arbetsförtjänsten för året och utbetalas till 
den ersättningsberättigade som ett tillägg till arvodet. Eftersom arbetsgivaren betalar 4,5% av lönen i 
tjänstepension (upp till 7,5 inkomstbasbelopp), är det i offentlig förvaltning vanligt förekommande 
med ett tillägg på 4,5% på arvodet. 

9 Utbetalning 
Sammanträdes-, förrättnings- och årsarvoden utbetalas enligt kyrkorådets beslut. Förlorad 
arbetsförtjänst utbetalas snarast i samband med löneutbetalningar. Ifylld och undertecknad 
förrättnings-/reseräkning inlämnas till administrationen inom tre månader.  

10 Tolkning av reglemente 
Frågor om tolkning av dessa bestämmelser avgörs av Kyrkorådet. 

Eventuella tvister avgörs av kyrkorådet. 

Administrativa anvisningar utfärdas av Administrativa enheten. 
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Bilaga A 

Årsarvoden och sammanträdesarvoden 2022-2025 
Årsarvoden och sammanträdesarvoden för förtroendevalda inom Trollhättans församling för 
mandatperioden 2022-2025. 

Årsarvodet beräknas i procent av inkomstbasbeloppet och avrundas till närmsta 100-tals kronor. 

Uppdrag Årsarvode Sammanträdesarvode  

 % Kronor % Kronor KOMMENTARER 

KYRKOFULLMÄKTIGE      

Ordförande 16% 10 900    

1 vice ordförande 8%  5 500    

2 vice ordförande 4% 2 700    

      

KYRKORÅDET      

Ordförande  52% 35 500    

vice ordförande 13% 8 900    

      

KYRKORÅDETS 
ARBETSUTSKOTT 

     

Ordförande  21% 14 400    

vice ordförande 16% 10 900    

Ledamot i arbetsutskottet 16% 10 900    
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 % Kronor % Kronor KOMMENTARER 

REVISION      

Vald revisor 17% 11 600   Ej auktoriserad, ej 
ersättare 

      

      

VALNÄMND     Årsarvode för valår, 
övriga år 
sammanträdes-
arvode 

Ordförande 36% 24 600    

Vice ordförande 13% 8 900    

Ledamot      
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Bilaga B 

Timarvoden vid sammanträden och förrättningar 2022-2025 

Beräkningsgrund för sammanträden och förrättningar 

Arvodet är en fast summa av 400 kr per sammanträde. 

Sammanträdesarvode 

Sammanträde som varar längre än 5 timmar räknas som heldagsarvode med en fast 
summa av 1150 kr per dag. 

Förrättningsarvode 

Vid förrättningar utgår förrättningsarvode enligt samma beräkningsgrund som ovan.  


