Kyrkomötet 2021 – praktisk information och
ekonomiska villkor
Kyrkomötets kansli, 5 maj 2021
NÄR OCH VAR ÄGER KYRKOMÖTET RUM?

Årets sessioner äger rum vecka 40 och vecka 47, dvs. 5–8 oktober och 22–24 november.
Den första session genomförs digitalt med ledamöter och biskopar närvarande på distans,
besked om former för den andra sessionen kommer med utskick 3 i juni.
Sammanträden under den första sessionen genomförs som videomöten i Microsoft Teams,
ledamöter och biskopar ansluter till det digitala mötet via egen enhet från den plats där man
befinner sig. Mer information om förberedelser och förutsättningar för att delta i
sammanträden på distans kommer med utskick 4 i augusti.
Det kyrkomöte som väljs i september kommer att kallas till valsammanträde senare i höst.
Den kallelsen går ut när valresultatet är klart. Information om tid och form för
valsammanträdet kommer med utskick 3.
MÅSTE MAN ANMÄLA SITT DELTAGANDE?

Valda ledamöter förväntas närvara vid kyrkomötets sammanträde och behöver inte formellt
anmäla deltagande.
FÖRHINDER ATT DELTA I KYRKOMÖTET

Den ledamot som är förhindrad att delta i kyrkomötet ska enligt kyrkomötets arbetsordning
anmäla det så tidigt som möjligt. Orsaken till förhindret ska också anges. Ledamot som
begär ledighet för första sessionen bör överväga att samtidigt begära ledighet för andra
sessionen, så att ersättaren kan tjänstgöra under årets kyrkomöte i dess helhet. Begäran om
ledighet ska vara inkommen till kyrkokansliet senast
fredagen den 24 september kl. 12 (session 1)
fredagen den 12 november kl. 12 (session 2)
Begäran om ledighet skickas till kyrkomotet@svenskakyrkan.se. Ledamot som får ett senare
förhinder på grund av sjukdom eller annan oförutsedd anledning ska snarast anmäla det till
kyrkomötets kansli. Gruppledaren får då möjlighet att kalla in ersättare fram till fredag kl.
12 veckan före sessionen. Därefter inkallas inte ersättare. Kyrkomöteshandlingar kommer att
skickas både till den ordinarie ledamoten och till den inkallade ersättaren.
Ordföranden kan bevilja ledighet under pågående session för högst en dag. Lämna en
skriftlig begäran till kyrkomötets mötesbyrå senast dagen före önskad ledighet. Ingen
ersättare inkallas. Avdrag på sammanträdesarvode görs för påbörjad ledig dag.
BOKNING AV RESOR OCH BOENDE

Om session 2 genomförs som ett fysiskt möte kommer information om vad som gäller för
bokning av resor och boende med utskick 3 i juni.
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SAMMANTRÄDESARVODE OCH ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST

Utbetalning:

25 oktober, 25 november respektive 23 december

Ledamot av kyrkomötet har rätt till sammanträdesarvode som motsvarar tre procent av ett
basbelopp per tjänstgörande dag under kyrkomötet. 2021 är arvodet 1 428 kronor per dag.
Avdrag för preliminär skatt görs med minst 30 procent. Ersättning för styrkt förlorad
arbetsförtjänst utgår per sammanträdesdag med högst sju procent av basbeloppet, vilket
innebär maximalt 3 332 kronor.
Ledamöter som kallas till förberedande möten med presidiet, kyrkostyrelsen,
valberedningen, gruppledare, utskottspresidier eller De Ungas Kyrkomöte får vanligt
sammanträdesarvode (952 kronor) samt ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst.
Förberedande möten måndagen den 4 oktober:
• forum med De Ungas Kyrkomöte (DUK), till vilket två ledamöter från varje
nomineringsgrupp samt utskottens presidier kommer att kallas, prel. kl. 9-12.
• kyrkomötets presidium kl. 13
• valberedningen, preliminärt kl. 15
• gruppledarna för nomineringsgrupperna, kl. 15.30–16.30
• utskottspresidierna (ordförande, vice ordförande och sekreterare), kl. 17–18
• kyrkostyrelsen, kl. 18–21.30
Sammanträdesarvode för kyrkomötet och förberedande möten betalas ut baserat på närvaro.
Om du vill begära ersättning för förlorad arbetsförtjänst måste du styrka inkomstbortfallet
med en lönespecifikation eller liknande underlag där det framgår vilket faktiskt avdrag som
har skett på din inkomst under kyrkomötesdagarna.
Från och med 2021 sker utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda på den
nationella nivån via Swedbank Lön. För att detta ska fungera behöver du anmäla det konto
som du vill att ersättningen ska utbetalas till på www.swedbank.se/kontoregister. Du ska
alltså inte längre lämna några uppgifter om kontonummer till löneenheten på kyrkokansliet.
BARNTILLSYN UNDER KYRKOMÖTET

Den ledamot som behöver anlita barntillsyn på grund av sitt uppdrag som förtroendevald
under kyrkomötets sessioner anlitar själv barnvakt. Ersättning kan utgå för tillsyn av barn
upp till 12 år, utöver den ordinarie barnomsorgen, och utgår endast för dag som ger rätt till
sammanträdesarvode. Ersättning ges med 360 kr per timma för den tid som barnpassning
anlitats, dock högst 10 timmar per dygn. Ersättningen är en skattepliktig kostnadsersättning
som påverkar den förtroendevaldas inkomst.
Begäran om ersättning för barntillsyn görs i samband med att kyrkomötets
reseräkning lämnas.
Mejla till kyrkomotet@svenskakyrkan.se om du har frågor om ersättningen.
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UTSKICKSPLAN 2021

Utskick
nummer

Huvudsakligt innehåll

Mejlutskick

1

Kallelse, praktisk information

5 maj

2

Årsredovisning

27 maj

3

Skrivelser

24 juni

4

Motioner och
verksamhetsberättelser

24 augusti

5

Bakgrundsbeskrivningar

17 september

6

Betänkanden

15 oktober

7

Arbetsplan för session 2

1 november

Skrivelser, motioner, verksamhetsberättelser, betänkanden och arbetsplanen publiceras på
kyrkomötets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet
Bakgrundsbeskrivningarna räknas som internt arbetsmaterial och läggs inte ut på webben.
Alla utskick skickas till alla ledamöter, inkallade ersättare och biskopar via mejl. Den som
också vill ha pappersutskick av utskick 3, 4, 5 eller 6 kan beställa det via ett särskilt
webbformulär som kommer med utskick 2.
Oplanerade mindre utskick kan också komma, dessa kommer enbart på mejl. Det är
viktigt att alla ledamöter har meddelat aktuell mejladress till kyrkomötets kansli. Om inte,
kontakta kyrkomotet@svenskakyrkan.se
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