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RESERVATION

Reservation mot Kyrkofullmäkiges beslut om chockhöjning av arvodena
till de förtroendevalda inom S:t Staffans församling.
KF 2018-05-16 §8
Socialdemokraterna och Borgerligt alternativ har träffat en valteknisk
överenskommelse som innebär att S:t Staffans församling kommer att styras av de
nämnda nomineringsgrupperna under de kommande fyra åren.
Denna konstellations första ”egna” förslag sedan valet, behandlades av
Kyrkofullmäktige den 16 maj. Förslaget innebär en chockhöjning av arvodena till de
förtroendevalda.
Förslaget, som bilägges, är utarbetat av Björn Stigborg, Socialdemokraterna, och fick
bifallsyrkande av Sune Cederpil, Borgerligt Alternativ, vid ärendets behandling i
kyrkofullmäktige.
Kyrkans Bästa yrkade avslag på höjningarna!
För ett halvår sedan beslutade ett enigt kyrkofullmäktige dvs. det ”gamla” om
oförändrade arvoden till de förtroendevalda under 2018, KF 2017-11-08 §18.
Vad är det som så dramatiskt har hänt på dessa sex månader, att Björn Stigborg,
Socialdemokraterna, i sitt förslag skriver - ”Dock bör vissa arvoden, justering av
belopp, justeras och börja gälla redan från den 1 juli innevarande år”?
Chockhöjning av arvodena!
Kyrkorådets vice ordförande, Walter Johansson,
Socialdemokraterna
Kyrkofullmäktiges vice ordförande, Lena Persson,
Borgerligt Alternativ
Kyrkofullmäktiges ordförande, Björn Stigborg,
Socialdemokraterna
Kyrkorådets ordförande, Gert Inge Hanshammar,
Borgerligt Alternativ
(en höjning med 5 000 kr till 40 000 kr per år)
Ordinarie ledamot
Ersättare

+100 %
+67%
+40%
+14%

+42 – 90%
+90%

Det är riktigt, som det påpekas att ”arvodena till de förtroendevalda har legat stilla i
många år”. Detta har varit en medveten strategi för att på sikt kunna fasa ut arvodena

när de genom åren minskar i ekonomisk betydelse. Även detta mönster bryter man i
beslutet. Nu skall de chockhöjda arvodena även följa ett index dvs. räknas upp med
automatik varje år.
Enligt muntlig uppgift vid behandlingen av ärendet i kyrkofullmäktige kostar den
beslutade höjningen ca 50 000 kr om året. Svenska Kyrkan är en
medlemsorganisation som vi förtroendevalda företräder. Medlemmar som betalar en
frivillig medlemsavgift, ca 1850 kr om året i medeltal, dvs. medlemsavgiften från
27 medlemmar går uteslutande till att betala denna chockhöjning.
Kyrkans Bästa reserverar sig både mot tankesättet och besluten om arvodeshöjning.
Det är direkt skamligt när kyrkan samtidigt arbetar för fler frivilligarbetande människor
sk. volontärer i församlingsarbetet. Av not 5 i årsredovisningen för 2017 framgår att
”Församlingens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Under året
har 150 – 160 personer medverkat”.
Kyrkans Bästa anser att ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid tjänstgöring under
arbetstid självfallet skall utgå. Ingen skall hindras från att fullfölja sitt
förtroendeuppdrag på grund av förlorad arbetsförtjänst.
Kyrkans Bästa kommer att låta undersöka huruvida vi kan avstå vår höjning, innan
den blir utbetald, och således inte blir belagd med arbetsgivaravgifter och skatt och
att den skall tillföras en fond inom diakonin, förslagsvis ”Diakonins kassa för akut
hjälp till bättre behövande”.
Kyrkans Bästa reserverar sig mot Kyrkofullmäkiges beslut om chockhöjning av
arvodena till de förtroendevalda inom S:t Staffans församling.
Kyrkans Bästa reserverar sig både mot tankesättet och besluten om
arvodeshöjning.

Staffanstorp den 24 maj 2018

Nils-Ove Mårtenson

1st Bilaga.
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Förslag på arvode till förtroendevalda 2018Förslag, bilaga till kf, utskriven 20180423
Arvodena till de förtroendevalda har legat stilla i många år, de flesta sedan 2003. Det är dags
för en översyn. Mitt förslag ser ut enligt följande:
Det nyvalda ekonomiutskottet får i uppdrag att se över arvodesbestämmelserna, som
lämpligen bör träda i kraft från 1 januari 2019. Dock bör vissa arvoden, justering av belopp,
justeras och börja gälla redan från den 1 juli innevarande år.
Jag föreslår nya belopp enligt följande:
Kyrkofullmäktiges ordförande, höjning från 5000:-/år till 7000:-/år.
Kyrkofullmäktiges v ordf, höjning från 1200:-/år till 2000:-/år.
Kyrkorådets ordf, höjning från 35000:-/år till 40000:-/år.
Kyrkorådets v ordf, höjning från 2000:-/år till 4000:-/år.
För sammanträden kopplade direkt till uppdraget som ordf utgår inget sammanträdesarvode.
(I likhet med nuvarande regel.)
Sammanträdesarvoden förkyrkofullmäktige, kyrkoråd och utskott:
Ordinarie ledamot eller ersättare som tjänstgör som ordinarie ledamot:
1:a timmen 0,75% av gällande prisbasbelopp 2018 = 45500:-), c:a 340:Följande timmar, 0,5% av gällande prisbasbelopp med halva beloppet per påbörjad
halvtimme.

Ersättare:
0,5% av prisbasbeloppet, därefter halva beloppet per påbörjad halvtimme.
Sammanträdesarvode skall alltid utgå med arvode motsvarande minst 1 timme.

Notering!
Detta förslag är upprättat av Björn Stigborg, Socialdemokraterna, enligt dennes egen
utsago på Kyrkofullmäktige 2018-05-16 .
Av Kyrkorådets protokoll 2018-04-17 §51 framgår även följande:
”Björn Stigborg delar ut bilaga om ändring av arvodesbestämmelser”.

