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Kyrkostyrelsen beslutar1 följande.
1 § Vad som i detta beslut sägs om församlingar ska för en församling som
ingår i pastorat i stället gälla pastoratet.
2 § Det belopp med vilket den församling som den döpte tillhör ska ersätta
den församling där dopet har skett utgör sammanlagt högst 3 220 kronor.
Beloppet består av följande poster:
Präst
1 330 kronor
Kyrkomusiker
520 kronor
Lokalupplåtelse
1 370 kronor
3 § Det belopp med vilket den församling som konfirmanden tillhör ska
ersätta den församling eller det stift som själv eller i samverkan med någon
annan ordnar konfirmationen utgör 3 100 kronor avseende undervisning och
750 kronor per dygn, dock högst 5 250 kronor, avseende lägerverksamhet samt
de ytterligare kostnader som föranleds av att konfirmanden är i behov av särskilt
stöd. Överenskommelse om sådana ytterligare kostnader bör träffas i förväg.
4 § Det belopp med vilket den församling som den äldre av makarna tillhör,
eller om den äldre av makarna inte tillhör någon församling i Svenska kyrkan
den församling som den yngre av makarna tillhör, ska ersätta den församling
där vigseln har skett utgör högst 3 710 kronor. Beloppet består av följande
poster:
Präst
1 330 kronor
Kyrkomusiker
870 kronor
Lokalupplåtelse
1 510 kronor
5 § Det belopp med vilket den församling som den avlidne tillhörde ska ersätta
den församling där begravningsgudstjänsten har firats utgör högst 7 240 kronor.
Beloppet består av följande poster:
Präst
1 770 kronor
Kyrkomusiker
870 kronor
Lokalupplåtelse
2 100 kronor
Utbärning och sänkning
2 500 kronor
1

42 kap. 12 § samt 56 kap. 3 § kyrkoordningen.
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6 § Om en annan församling än den där den kyrkliga handlingen har skett har
rätt till ersättning enligt bestämmelserna i 42 kap. 8 § andra stycket, 10 § andra
stycket och 11 § andra stycket i kyrkoordningen, ska det belopp för präst som
anges i 2, 4 och 5 §§ gälla.
7 § Rätt till ersättning enligt 2–6 §§ föreligger bara till den del som
församlingen har haft kostnader för någon av de i bestämmelserna angivna
posterna.
8 § I lokalupplåtelse enligt dessa bestämmelser ingår kostnad för vaktmästare.
Om flera kyrkliga handlingar äger rum vid ett och samma tillfälle ska
ersättning utgå för endast en lokalupplåtelse. I sådana fall ska kostnaden för
lokalupplåtelsen fördelas genom att taxan delas med antalet kyrkliga handlingar.
Om ett dop ingår i en församlingsgudstjänst ska ingen ersättning utgå för
lokalupplåtelse.
9 § Ersättning i enlighet med 2–6 §§ ska faktureras och betalas i Svenska
kyrkans kollekt- och betalsystem.
___________
1. Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Genom beslutet upphävs kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2018:7) om
clearingbelopp för dop-, vigsel och begravningsgudstjänster samt
konfirmationsersättning m.m.
På kyrkostyrelsens vägnar
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