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Protokoll fört vid sammanträde med Kyrkofullmäktige (KFM) i Skanör-Falsterbo
Församling, måndag den 18 december 2017 i Falsterbo Församlingshus, kl 19.00-20.00.
Närvarande ledamöter:
Skanör-Falsterbo Kyrkans Väl
Ordinarie:
Sven-Ingvar Nilsson
Birgitta Tengqvist
Anne Nydell
Charlotte Nordin

närvarande
närvarande
närvarande
förhinder

Ersättare:
Ulla-Britt Börjesson
närvarande
närvarande
Anette Wiberg
Kyrklig Allians i Skanör och Falsterbo Församling
Ordinarie:
Synnöve Frick
Nils-Ola Roth
Karin Gustafsson
Jan Nyberg
Ann-Kristin Musiolik
Ersättare:
Christer Ohm
Rasmus Tönning Hansson
Christine Andersson
Vår kyrka i Skanör-Falsterbo Församling

närvarande
närvarande
närvarande
närvarande
närvarande
närvarande
avsägelse
förhinder

Ordinarie:
Lars Lindmark
Susanne Ohlsson
Guje Fahlström-Dahlberg
Sara Lindström
Fredrik van Kesbeeck Andersson
Anders Lindström
Kerstin Nerman
Katarina Gustafsson
Lars Melin
Eva Palenius

närvarande
närvarande
närvarande
förhinder
förhinder
förhinder
närvarande
närvarande
närvarande
närvarande

Ersättare:
Gerty Hansson
Hans Palenius
Eva Julle
Sonja Löfkvist
Gudrun Fahlback

närvarande
närvarande
närvarande
förhinder
avsägelse

Sekreterare
Göran Brändemar, kyrkokamrer

närvarande

§ 1 Mötets öppnande
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Kyrkofullmäktiges ålderman Jan Nyberg förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna till mandatperiodens första möte. Ett speciellt välkomnande riktades till nyvalda
ledamöter samt församlingens blivande k yrkoherde Patrik Ahlmark.
§ 2 Upprop
Upprop företogs enligt förteckning på föregående sida i protokollet. Det konstaterades att
Charlotte Nordin, Sara Lindström, Fredrik van Kesbeeck Andersson och Anders Lindström
var förhindrade att närvara. I deras ställe inträder som ordinarie ledamöter Ulla-Britt
Börjesson, Gerty Hansson, Hans Palenius och Eva Julle. Det noterades dessutom att Rasmus
Tönning Hansson och Gudrun Fahlback avsagt sig sina uppdrag som ersättare i
kyrkofullmäktige. Ny uppräkning skall därför begäras hos stiftet.
§ 3 Godkännande av kallelsen
Kallelse har skickats per post respektive e-post till samtliga ordinarie ledamöter och ersättare
ca en till två veckor före dagens datum. Dessutom har meddelande om sammanträdet anslagits
på församlingens officiella anslagstavla samt publicerats på församlingens hemsida.
KFM beslutade att godkänna kallelseförfarandet.
§ 4 Val av två justeringsmän samt tid och plats för justering
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Birgitta Tengqvist och
Nils-Ola Roth. Justering sker onsdagen den 27 december kl 10.00-16.00 på
pastorsexpeditionen, Skanör.
§ 5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan ändringar.
§ 6 Föregående protokoll 2017-11-13
Föregående protokoll behandlas på KFM nästkommande ordinarie sammanträde.
§ 7 Lunds stifts valprotokoll
Sekreteraren läste upp valprotokollet från Lunds stift (bilaga). De valda ledamöterna och
ersättare framgår ovan, § 2 upprop.
§ 8 Val av valberedning jämte frågan om antalet ledamöter och ersättare i kyrkorådet
Lars Lindmark, Nils-Ola Roth och Birgitta Tengqvist har arbetat som en förberedande grupp
när det gäller de olika valen. Förslaget är att dessa väljs till valberedning.
KFM beslutade i enlighet med förslaget.
Mötet ajournerades härefter i 10 minuter.
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Mötet återupptogs och förslaget från valberedningen är att kyrkorådet skall bestå av
9 ordinarie ledamöter och 6 ersättare.
KFM beslutade i enlighet med förslaget.
§ 9 Val av ordförande samt vice ordförande i fullmäktige
Valberedningens förslag är att till ordförande välja Susanne Ohlsson.
KFM beslutade att tilJ ordförande välja Susanne Ohlsson.
Härefter överlämnade åldermannen Jan Nyberg ordförandeklubban till fullmäktiges nyvalda
ordförande Susanne Ohlsson som tackade för förtroendet.
Valberedningens förslag är att till 1 :e vice ordförande välja Synnöve Frick och till 2:e vice
ordförande Birgitta Tengqvist.
KFM beslutade i enlighet med förslaget.
§ 10 Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet
Valberedningen lämnade följande förslag till ledamöter och ersättare i k yrkorådet:
Ordinarie
Birgitta Tengqvist och Anne Nydell från K yrkans Väl
Nils-Ola Roth och Karin Gustafsson från K yrklig Allians
Lars Lindmark, Fredrik van Kesbeeck Andersson, Guje Fahlström Dahlberg, Kerstin Nerman
och Katarina Gustafsson från Vår Kyrka
Ersättare
Ulla-Britt Börjesson från K yrkans Väl
Ann-Kristin Musiolik och Jan Nyberg från Kyrklig Allians
Susanne Ohlsson, Gerty Hansson och Hans Palenius från Vår K yrka
KFM beslutade att välja ledamöter och ersättare till kyrkorådet i enlighet med
valberedningens förslag.
§ 11 Val av ordförande och vice ordförande i kyrkorådet
Valberedningen föreslog till ordförande Lars Lindmark och till vice ordförande
Nils-Ola Roth.
KFM beslutade i enlighet med förslaget.
§ 12 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden
Valberedningen föreslog att det skulle väljas 4 ordinarie ledamöter samt 4 ersättare till
valnämnden. Följande ledamöter föreslås:
Ordinarie
Anders Lindström och Kerstin Nerman, Vår Kyrka
Birgitta Tengqvist, Kyrkans Väl
Nils-Ola Roth, Kyrklig Allians
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Ersättare
Susanne Ohlsson och Eva Julle, Vår Kyrka
Anne Nydell, Kyrkans Väl
Karin Gustafsson, Kyrklig Allians
KFM beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
§ 13 Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden
Valberedningen föreslog att välja följande ledamöter:
Anders Lindström, ordförande
Birgitta Tengqvist, vice ordförande
KFM beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
§ 14 Val av revisorer
Valberedningen föreslog att till ordinarie revisorer väja Bengt Hansson och Lillemor Persson
samt att som auktoriserad revisor välja revisionsföretaget Ernst & Young AB.
KFM beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
§ 15 Arvodesreglemente 2018-2021
Göran Brändemar presenterade förslaget till arvodesreglemente att gälla 2018-2021.
KFM beslutade i enlighet med förslaget.
§ 16 Budget 2018, ev behov av justering och diskussion om målsättningar
Lars Lindmark föreslog att denna fråga tas upp på fullmäktiges nästkommande ordinarie
sammanträde.
KFM beslutade i enlighet med förslaget.
§ 17 Val av två ombud samt ersättare till Stiftsförbundsstämman 2018-2021
Valberedningen föreslog val av ombud enligt följande:
Anders Lindström, ordinarie
Lars Lindmark, ordinarie
Nils-Ola Roth, ersättare
KFM beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
§ 18 Interimistiskt firmatecknande
Det konstaterades att nu gällande beslut om firmateckning går ut vid årsskiftet.
KFM beslutade att intill kyrkorådets första möte i januari 2018 tecknas firman av
kyrkorådets ordförande Lars Lindmark och tjänstgörande kyrkoherde Christina
Odenberg i förening.
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§ 19 Sammanträdesdagar 2018
Diskuterades lämpliga datum för kommande möten i kyrkofullmäktige. Samtliga möten
kommer att hållas i Falsterbo församlingshus, stora salen kl 18.00.
KFM beslutade om möten enligt följande:
Måndagen den 12 februari
Torsdagen den 24 maj
Måndagen den 12 november
K yrkorådets nyvalde ordförande Lars Lindmark infonnerade om att han planerar kyrkorådets
första möte till måndagen den 29 januari 2018.
§ 20 Övriga frågor
Anne Nydell informerade om att de ledamöter som lovat att hjälpa till med att tända
ljuskronorna i våra kyrkor under julhelgen skall infinna sig en timme för början av respektive
gudstjänst.
KFM nyvalda ordförande Susanne Ohlsson kommer snarast möjligt att kontakta stiftet och
begära ny uppräkning gällande de två ersättare i fullmäktige som avsagt sig sina uppdrag.
Katarina Gustafsson tog upp frågan om behovet av ytterligare kyrkvärdar. Lars Lindmark
informerade om att det numera är kyrkorådet som väljer kyrkvärdar och frågan kommer att tas
upp där.
§ 21 Mötets avslutande
Ordföranden Susanne Ohlsson förklarade mötet avslutat, tackade för visat intresse samt
tillönskade alla en god jul och ett gott nytt år.
Vid protokollet

Justeras:
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Nils-Ola Roth

Svenska kyrkan

Slutgiltigt valresultat

Valda ledamöter valområdesvis
Valår:

2017

Val till:

Skanör-Falsterbo församling
Kyrkofullmäktige

Beslutande organ:
Nomineringsgrupp

Namn

Personnr

Utsedd efter
dubbelvalsavveckling

Kyrklig allians i Skanör och Falsterbo församling
Synnöve Frick
Nils-Ola Roth
Karin Gustafsson
Jan Nyberg
Annki Musiolik
Skanör Falsterbo Kyrkans Väl
Sven-Ingvar Nilsson
Birgitta Tengqvist
Anne Nydell
Charlotte Nordin
Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling
Lars Lindmark
Susanne Ohlsson
Guje Fahlström Dahlberg
Sara Lindström
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Namn

Personnr

Utsedd efter
dubbelvalsavveckling

Fredrik Van Kesbeeck Andersson
Anders Lindström
Kerstin Ingegerd H Nerman
Katarina Gustafsson
Lars Melin
Eva Palenius
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Reglemente angående arvode och andra ersättningar till
förtroendevalda i Skanör..·Falsterbo församling
Inkomstbasbelopp för 2017 = 61 500 kr

Tillämpningsområde
1§
Detta reglemente ska tillämpas för förtroendevalda inom Skanör---Falsterbo
församling. Med förtroendevalda avses ledamöter och ersättare i Kyrkofullmäktige,
Valnämnd och Kyrkoråd, andra nämnder eller beredningar utsedda av
Kyrkofullmäktige samt revisorer och revisorsersättare.
Bestämmelserna ska även tillämpas för dem som deltar i kommitteer, projekt-- och
arbetsgrupper samt utredningar som utgör en direkt följd av ett uppdrag som
ledamot eller ersättare i en nämnd, Kyrkoråd eller i Kyrkofullmäktige samt för
valförrättare.

Årsarvode
2§
Årsarvode utgör nedan andel (%) av föregående års inkomstbasbelopp för nedan
angivna uppdrag.

UPPDRAG

Kyrkofullmäktige, ordförande
Kyrkofullmäktige, vice ordförande
Kyrkorådets, ordförande
Kyrkorådets, vice ordförande

%
9,60
3,20
106,00
17,60

Belopp för 2018
6 000 kr
2 000 kr
65 200 kr
10900 kr

Valnämnden, valår, ordförande
Valnämnden, valår, vice ordförande
Valförrättare, valår, ordförande
Valförrättare, valår, vice ordförande

9,60
3,20
3,20
1,60

I 000 kr

Inventarieansvariga person A
person B

6,90
6,90

4300 kr
4300 kr

Informationsansvarig

6,90

4300 kr

Årsarvodet utgör kompensation för de allmänna uppgifter som ingår i uppdraget.
För ordförande utgör arvodet ersättning för ansvaret att verksamheten i respektive
organ bedrivs på ett tillfredsställande sätt och att sammanträdena är väl förberedda.
Till ordförandeuppgifterna hör regelbundna kontakter med församlingens

2
tjänstemän, förberedelser för sammanträde, ansvaret för att kallelser utsändes,
protokolljustering, ledning av sammanträden m.m.
Årsarvode omfattar inte bokade möten som ordföranden kan behöva delta i, för att
kunna ta ansvar för att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt.
Årsarvodena omfattar även att noga följa förvaltningens arbete, överläggningar med
tjänstemän eller annan anställd, besök på förvaltningar för information utanordning eller påskrift av handling, mottagning av allmänhet - telefonsamtal och
dylikt samt utövande av delegationsbeslut.
För förrättning utanför församlingen utgår ersättning efter godkännande av KR ordf
eller KR vice ordf. Ersättning utgår även för deltagande i inspektion, besiktning eller
liknande, där protokoll, besiktningsinstrument eller liknande upprättas. Det utgår
även ersättning för deltagare i protokollförda sammanträden med annat kyrkligt
organ.

Arvode för sammanträde och förrättning
3§

Timarvode utgår lika till tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare vid
protokollfört sammanträde samt för uppdrag från Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd eller
Valnämnd. Arvode utgår för varje påbörjad halvtimme.
Timarvode utgör 0,48 % av föregående års inkomstbasbelopp.
(för 2018 = 295 kr/tim)

4§

Ersättning för restid betalas inte till förtroendevald som för motsvarande tid
erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Rätten till timarvode omfattar tid för resa till annan förrättning beslutad av
Kyrkofullmäktige eller Kyrkoråd.

5§

Som förrättning anses:
Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kyrklig angelägenhet som
förtroendevald utsetts att delta i av Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, KR ordf eller KR
vice ordf.
--- Överläggning med företrädare för annat kyrkligt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör eller med utomstående myndighet eller
organisation var till man utsetts av Kyrkofullmäktige eller Kyrkoråd.
--- Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation
eller annan motpart till församlingen.
--- Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag.
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--- Vid annat uppdrag av utredningskaraktär är maximal tidsåtgång 5
timmar /person eller enligt beslut i Kyrkoråd.
Beslut om förrättning ska fattas på förhand. Endast om det inte varit möjligt att fatta
beslutet på förhand kan godkännande ske i efterhand. Uppgifter som faller inom
ramen för årsarvode enligt ovan räknas inte som förrättning. Vid deltagande i möten
eller konferenser av allmän karaktär utges inte arvode såvida inte vederbörande
med beslutanderätt företräder församlingen.

Kommentar

Timarvode utgår när beredningsutskott sammanträder men inte för inläsning av
handlingar eller efterarbete.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst
6§
Om den som är berättigad till arvode får vidkännas löneavdrag eller inkomstbortfall
i aktiv verksamhet, som ger arbetsinkomst, utgår ersättning enligt nedan
--- Ersättning för faktiskt löneavdrag plus gällande pensionsavgift enligt Svenska
kyrkans avtal. Löneavdrag ska styrkas genom intyg från arbetsgivaren.
---Alternativt med schablon per timme med 0,38 % av föregående års
inkomstbasbelopp plus gällande pensionsavgift.
--- Ytterligare 12 % för förlorad semesterersättning utbetalas om den
arvodesberättigade får vidkännas detta.

Reseersättning och traktamente
7§

Reseersättning utgår för resor utanför församlingen och för resor i samband med, av
Kyrkofullmäktige, Valnämnd eller Kyrkoråd delegerade uppdrag.
För den som är berättigad till arvode utgår ersättning för rese-· och
traktamentskostnader enligt de grunder som fastställts för församlingens
arbetstagare i det kollektiva reseavtalet.
Vid samtliga resor beräknas ersättning efter avståndet mellan den fasta bostaden
eller arbetsplatsen och förrättningsstället och endast för faktisk resa.

Ersättning för barntillsyn
8§
Ersättning utgår vid styrkta kostnader, som uppkommit på grund av uppdraget som
förtroendevald, för tillsyn av yngre barn i den förtroendevaldes familj. Som yngre
barn räknas de som under kalenderåret fyller högst tolv år. Om särskilda skäl
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föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn. Ersättning utgår per timme med
0,13 % av föregående års inkomstbasbelopp.
Ersättning utgår inte om tillsynen har utförts av person som tillhör den
förtroendevaldes hushåll, inte heller för tid då barnet vistats i kommunal, eller
därmed jämförbar, barnomsorg.
Ersättning enligt denna paragraf avser den som enligt 3--5 §§ är berättigade till
arvode.

Ersättning för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk
9§

Ersättning utgår vid styrkta kostnader, som uppkommit på grund av uppdraget som
förtroendevald, för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk anhörig som
tillhör den förtroendevaldes hushåll. Ersättning utgår per timme med 0,2 % av
föregående års inkomstbasbelopp.
Ersättning utgår inte om tillsynen har utförts av person som tillhör den
förtroendevaldes hushåll.
Ersättning enligt denna paragraf avser den som enligt 3--5 §§ är berättigade till
arvode.

Speciella kostnader för funktionshindrad förtroendevald

10 §
Funktionshindrad förtroendevald får ersättning för särskilda kostnader på grund av
uppdraget som förtroendevald, t ex utgifter för resor, ledsagare, tolk och hjälp med
inläsning av handlingar.
Ersättning utgår med styrkta kostnader.

Övriga kostnadsersättningar

11 §

För andra kostnader betalas skälig ersättning om den förtroendevalda kan visa att
skäl finns för kostnaderna.

Utbetalning av ersättning m.m.

12 §
Från sammanträde ska uppgift lämnas av sekreteraren över närvarande
förtroendevalda som är berättigade till arvoden och kostnadsersättningar, samt den
tid som ska ligga till grund för beräkningen.
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Anspråk på ersättning enligt 4 - 11 §§ ska anmälas av den förtroendevalde inom 6
månader på avsedd ersättningsblankett.
För att få annan ersättning än arvode ska den förtroendevalde styrka sina förluster
eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till kyrkokamreren eller till
annan som utsetts att ta emot dem.
Vid resa på annat färdsätt än bil ska biljett/färdhandling bifogas. Reseersättning
utgår för resa med billigaste färdsätt.

13 §

Årsarvoden över 10 % av inkomstbasbeloppet betalas ut månadsvis. Utbetalning av
förlorad arbetsförtjänst utbetalas senast påföljande månad efter att ersättnings-·
blankett inkommit.
Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut kvarttalsvis i efterskott.
Årsarvoden avrundas uppåt till jämna 100 kr. Övriga arvoden avrundas uppåt till
jämna kronor.

Tolkning av bestämmelserna
14§

Frågor om tolkning och tillämpning av detta reglemente görs av Kyrkoråd som
också kan utfärda särskilda tillämpningsföreskrifter.
Kyrkoråd beslutar om enstaka oreglerade ersättningsfrågor för förtroendevald.
Kyrkofullmäktige beslutar i övriga frågor rörande detta reglemente.

Kommentar

Kyrkoråd har beslutanderätten i samtliga frågor rörande tillämpningen av
reglementet, som även äger rätt att vidaredelegera beredning och beslutsfattande i
dessa frågor.
Kyrkofullmäktige fastställer nivåer för arvoden och ersättningar.

Giltighetstid
15 §

Bestämmelserna gäller fr.o.m 2018-0l··0l och till 2021--12--31.

Övergripande Kommentar

Arvoden och kostnadsersättningar räknas i skattehänseende som inkomst av tjänst.
De är sjukpenninggrundande enligt lagen om allmän försäkring. Arbetsgivaravgifter
betalas av församlingen.

