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Bilaga till KF § 13/17 

 

REGLEMENTE FÖR ARVODE TILL FÖRTROENDEVALDA I 

VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 

Arvode utgår till förtroendevalda för vissa uppdrag samt till kyrkvärdar enligt 

detta reglemente. Arvode utgår i två former, dels sammanträdesarvode, dels 

årsarvoden för specifika uppdrag. 

Sammanträdesarvoden 

Sammanträdesarvode utgår till vid protokollfört sammanträde närvarande 

ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige, kyrkorådet, kyrkorådets arbetsutskott 

samt valnämnden. Arvode utgår i två nivåer, dels för sammanträden som varar i 

högst fyra timmar, dels för sammanträden som varar längre än fyra timmar. Den 

senare arvodesnivån tillämpas även vid heldagssammanträden. Kyrkofullmäktige 

fastställer belopp för de båda arvodesnivåerna. Sammanträdesarvode utgår även 

till dem som uppbär årsarvode för sina uppdrag. Sammanträdesarvode inkluderar 

ersättning för all tid som läggs ned i samband med sammanträdet, t ex för 

inläsning av handlingar. 

Särskilt arvode för protokollsjustering utgår inte. 

Årsarvoden 

Vissa uppdrag medför arbete utöver deltagande i sammanträde. För sådana 

uppdrag utgår, förutom sammanträdearvode, årsarvoden. Årsarvodena utgör 

ersättning för allt arbete uppdraget medför, även i sådana fall uppgiften innebär att 

representera Västermalms församling i externa sammanhang, såsom t ex 

kontraktsmöten och deltagande i erforderliga utbildningar. 

Årsarvoden utgår till ordförande och en eller flera vice ordförande i 

kyrkofullmäktige, kyrkorådet och valnämnden. Kyrkofullmäktige fastställer 

årsarvoden. 

Arvode för speciella uppdrag 

Sammanträdesarvode utgår till ledamöter och ersättare i externa organ som är 

utsedda av kyrkofullmäktige eller kyrkorådet och som inte arvoderas av organet i 

fråga. Exempel på sådana uppdrag är församlingens representanter i Svenska 

kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens. Ersättning utgår för 

protokollförda sammanträden. Ledamoten/ersättaren har att till kansliet inkomma 

med kopia av protokoll där vederbörandes närvaro framgår. 

Vid interna utbildningstillfällen, seminarier och liknande för förtroendevalda 

utgår sammanträdesarvode enligt regler för vanliga sammanträden. 

För uppdrag i kommittéer och projekt- och arbetsgrupper som tillsätts för 

speciella ändamål utgår inte arvode. Exempel på sådana grupper är miljögruppen, 

orgelkommittén och Internationella gruppen. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

Om sammanträde hålls på sådan tid att förvärvsarbetande ledamot/ersättare måste 

ta obetald ledighet från sitt arbete ersätts den förlorade arbetsförtjänsten. 
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Västermalms församling Utdrag ur protokoll 

Kyrkofullmäktige 2017-05-30 

Ersättning utgår med belopp motsvarande löneavdrag som redovisas genom kopia 

av lönespecifikation där löneavdraget framgår. För egen företagare utgår 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst med 175 kr/tim. 

Resersättning m m 

Reseersättning utgår för resor till och från förrättningar som utförs på uppdrag av 

kyrkofullmäktige, kyrkorådet eller valnämnden. Ersättning utgår för kollektiva 

färdmedel mot uppvisande av kvitto. För resa med egen bil utgår 

kilometerersättning enligt Svenska kyrkans kollektivavtal. Taxi ska användas 

endast i undantagsfall. Färdtidsersättning och traktamente utgår inte. 

 

Övrigt 

Samtliga arvoden inkluderar ersättning för förlorade semester- och 

pensionsförmåner. Om person som erhåller årsarvode lämnar sitt uppdrag under 

mandatperioden utgår arvode till och med det halvår under vilket avgång sker. 

Ersättning för omkostnader, såsom telefon- och datorkostnader utgår inte. 

Tvist 

Om fråga huruvida arvode ska utgå eller ej för aktivitet som inte regleras i detta 

reglemente, har ordföranden i kyrkofullmäktige att besluta för  aktivitet som rör 

kyrkofullmäktige och kyrkorådets ordförande för aktivitet som rör kyrkorådet. 

Utbetalning 

Utbetalning av årsarvoden görs utan anmodan av kansliet halvårsvis i juni och 

december. Utbetalning av sammanträdesarvoden görs också utan anmodan av 

kansliet halvårsvis med närvaroförteckning i protokoll som underlag. Dessa 

generella utbetalningar attesteras av kanslichefen. Övriga arvoden och utlägg 

attesteras av kyrkorådets ordförande. Anspråk på arvoden och ersättningar utöver 

de ovan kallade generella utbetalningar ska göras till kansliet under det kalenderår 

de avser. 

Kyrkvärdar 

Till samtliga kyrkvärdar utgår årsarvode med belopp som kyrkofullmäktige 

bestämmer. Arvodet avser ersättning för alla egna kostnader som kan uppstå i 

uppdraget. Utbetalning av årsarvodena sker halvårsvis genom kansliets försorg. 

Kyrkvärd som inte aktivt medverkat som kyrkvärd vid minst två gudstjänster 

under det halvår utbetalning av arvode avser, förlorar arvodet för denna period. 

___   ___   ___ 

 


