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Kyrkomötet
Organisationsutskottets betänkande 2020:1

Ansvar för nomineringsmöten inför val av
församlingsråd

Sammanfattning
I detta betänkande behandlar organisationsutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4
Ändringar i kyrkoordningen m.m., avsnitt två, Ansvar för nomineringsmöten inför val
av församlingsråd. Utskottet välkomnar kyrkostyrelsens förslag till ändringar i bestämmelserna om ansvaret för nomineringsmöten inför val av församlingsråd och tillstyrker
därför kyrkostyrelsens förslag.
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen.

Skrivelsens förslag
Kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4 Ändringar i kyrkoordningen m.m.,
avsnitt 2, Ansvar för nomineringsmöten inför val av församlingsråd
Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen,
bilaga 1.

Yttrande från kyrkorättsnämnden
Kyrkorättsnämnden har yttrat sig över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4, avsnitt 2 i
Kn 2020:2y, bilaga 2.

Bakgrund
Kyrkostyrelsens skrivelse
I skrivelsens andra avsnitt finns förslag till justering av bestämmelsen i 4 kap. 23 §
kyrkoordningen om ansvar för nomineringsmöten inför val av församlingsråd. Förslagen har utarbetats med anledning av att det framkommit synpunkter om att bestämmelsen i vissa delar är oklar och svår att tillämpa. De oklarheter som har lyfts fram
handlar dels om hur det nyvalda kyrkofullmäktige – som vid den aktuella tidpunkten
saknar verkställande organ – praktiskt ska kunna genomföra nomineringsmöten, dels
om huruvida bestämmelsen är tillämplig när fullmäktige inte längre är nyvalt, det vill
säga i samband med fyllnadsval och val av nytt församlingsråd när rådets mandatperiod är kortare än fyra år.
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Med anledning av dessa synpunkter har en översyn gjorts av regleringen och en
promemoria upprättats; Ansvar för nomineringsmöten inför val av församlingsråd.
Mot bakgrund av den remitterade promemorian har kyrkostyrelsen lämnat förslag till
ändringar i kyrkoordningen som innebär ett klargörande av att det är kyrkorådet som
ansvarar för att ett nomineringsmöte hålls. Om det sker en ändring i den lokala strukturen som innebär att ett nytt pastorat bildas eller ett befintligt pastorat ändras och
interimsdelegerade har valts, innebär förslaget vidare att interimsstyrelsen istället
ansvarar för att mötet hålls.
Gällande reglering i kyrkoordningen
I varje församling som ingår i ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd som
styrelse (2 kap. 8 §). Bestämmelsen infördes i samband med 2012 års strukturbeslut
och trädde i kraft den 1 januari 2014. Församlingsrådets ledamöter (undantaget kyrkoherden) och ersättare ska väljas av kyrkofullmäktige (3 kap. 2 § och 4 kap. 22 §).
Kyrkofullmäktige beslutar också för vilken tid församlingsrådet ska väljas. Valet får
dock inte avse en längre tid än fyra år och ett nytt församlingsråd ska alltid väljas från
och med den 1 januari året efter valåret (3 kap. 7 § och 4 kap. 25 §).
Enligt regleringen i kyrkoordningen ansvarar det nyvalda kyrkofullmäktige för att
välja personer till de uppdrag som avser tiden efter valåret – inklusive ledamöter i
församlingsrådet – trots att fullmäktiges mandatperiod inte formellt börjar gälla förrän
den 1 januari året efter valåret, det vill säga samtidigt som det förutsätts att församlingsrådet ska vara utsett. Orsaken till denna lösning är att det måste finnas styrelser i
respektive juridiska person när de sittande styrelsernas mandatperiod upphör, i och
med att en ny mandatperiod påbörjas.
Inför val av församlingsråd ska det nyvalda kyrkofullmäktige genomföra ett församlingsmöte eller annat öppet nomineringsmöte. Syftet med detta är att säkerställa
församlingens inflytande, genom att församlingens röstberättigade medlemmar ges
möjlighet att nominera kandidater till församlingsrådet (4 kap. 23 §). Formerna för
mötets genomförande har medvetet lämnats oreglerade (KsSkr 2012:5 s. 94 ff.). Om
en vald ledamot eller ersättare avgår under tjänstgöringstiden i församlingsrådet ska
ett fyllnadsval hållas. För det fall en ledamot har utsetts genom ett proportionellt val
ska dock i stället en ersättare inträda enligt den turordning som har bestämts för
ersättarna när valet genomfördes (4 kap. 10 och 27 §§).
Kyrkostyrelsens förslag
Kyrkostyrelsen föreslår att bestämmelsen i 4 kap. 23 § ändras så att det framgår att
det inför val av ett nytt församlingsråd ska hållas ett församlingsmöte eller annat öppet
nomineringsmöte. Vidare föreslås att det av bestämmelsen ska framgå att det är kyrkorådet som ska ansvara för att nomineringsmöten genomförs inför val av församlingsråd i kyrkofullmäktige. För det fall att det sker en ändring i den lokala strukturen som
innebär att ett nytt pastorat bildas eller ett befintligt pastorat ändras och interimsdelegerade har valts, anger bestämmelsen att det istället ska vara interimsstyrelsen som
ansvarar för att mötet hålls.
I sina kommentarer till den föreslagna justerade bestämmelsen anger kyrkostyrelsen att justeringen innebär att för det fall församlingsrådet har en kortare mandatperiod än fyra år, ska ett nomineringsmöte återigen genomföras inför det att kyrkofullmäktige ska välja ett nytt församlingsråd för resterande tid. Vidare anges att det
däremot inte är nödvändigt att genomföra ett nytt nomineringsmöte i samband med
fyllnadsval. Det finns dock inget hinder mot att ett sådant möte genomförs för det fall
detta bedöms nödvändigt för att exempelvis få fram kandidater.
2

Utskottets överväganden
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Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen.
Organisationsutskottet välkomnar kyrkostyrelsens förslag till ändringar i bestämmelserna i kyrkoordningen om ansvaret för nomineringsmöten inför val av församlingsråd. De föreslagna ändringarna är angelägna att genomföra i syfte att uppnå en mer
praktisk och tydlig reglering av ansvaret för dessa nomineringsmötens genomförande.
Utskottet delar de överväganden som kyrkostyrelsen fört fram som skäl till de föreslagna förändringarna.
I likhet med vad kyrkostyrelsen angivit i skrivelsen, menar utskottet att det är
angeläget att klargöra att det inte är nödvändigt att genomföra ett nytt nomineringsmöte i samband med fyllnadsval, men att det samtidigt inte föreligger något hinder
mot att ett sådant möte genomförs om det bedöms nödvändigt, till exempel för att få
fram kandidater. Kyrkorättsnämnden föreslår att den aktuella bestämmelsen av tydlighetsskäl ska kompletteras med ett tillägg av följande lydelse: ”Vid fyllnadsval får ett
församlingsmöte eller annat öppet nomineringsmöte hållas”. Enligt utskottets mening
finns dock en risk att ett sådant tillägg motsatsvis kan uppfattas som att församlingsmöten, eller andra öppna nomineringsmöten, inte är tillåtna i andra sammanhang än
just i samband med fyllnadsval, vilket skulle leda till en felaktig uppfattning om när
sådana möten kan hållas. Ett församlingsmöte, eller annat öppet nomineringsmöte, är
möjligt att anordna närhelst behov av ett sådant anses föreligga. En reglering av det
slag kyrkorättsnämnden föreslår skulle även kunna bidra till en kyrkorättslig utveckling där fler uppgifter och arrangemang som sker inom ramen för Svenska kyrkans
verksamhet skulle behöva regleras i ”positiva” termer, d.v.s. att det i kyrkoordningen
skulle behöva anges att något är tillåtet att göra. Då detta inte är en önskvärd utveckling menar organisationsutskottet att det tillägg som kyrkorättsnämnden föreslagit inte
bör införas och att det, såsom kyrkostyrelsen föreslagit, är tillräckligt att möjligheten
att genomföra nomineringsmöten vid fyllnadsval framgår av förarbetena till bestämmelsen.
Digitalt sammanträde den 1 oktober 2020
På organisationsutskottets vägnar
Louise Callenberg, ordförande

Maria Adeteg, sekreterare

Beslutande: Louise Callenberg, ordförande, Roberth Krantz, Mattias Benke, Lars G
Linder, Margareta Karlsson, Per Lindberg, Sven Gunnar Persson, Anette Nordgren,
Ann-Christin Alexius, Eric Westroth, Olle Reichenberg, Johnny Lilja, Lars B
Andersson och Irene Oskarsson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Olov Lindquist och Marja Sandin-Wester.
Biskoparna Åsa Nyström och Karin Johannesson har deltagit i utskottets överläggningar.
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Bilaga 1
Kyrkostyrelsens förslag till kyrkomötesbeslut
Förslag till ändringar i kyrkoordningen
Kyrkomötet beslutar att 4 kap. 23 § kyrkoordningen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
23 §
Det nyvalda kyrkofullmäktige ska inför Inför val av ett nytt församlingsråd ska ett
val av församlingsråd genomföra ett församlingsmöte eller annat öppet nomiförsamlingsmöte eller annat öppet nomi- neringsmöte hållas som säkerställer förneringsmöte som säkerställer försam- samlingens inflytande. Vid ett sådant
lingens inflytande. Vid ett sådant möte möte nominerar församlingens röstberätnominerar församlingens röstberättigade tigade medlemmar kandidater till förmedlemmar kandidater till församlings- samlingsrådet.
rådet.
Kyrkorådet ansvarar för att ett möte
enligt första stycket hålls. Om det sker en
ändring i den lokala strukturen som
innebär att ett nytt pastorat bildas eller
ett befintligt pastorat ändras och interimsdelegerade har valts, ansvarar i
stället interimsstyrelsen för att mötet
hålls.
___________
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.
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Kyrkomötet
Kyrkorättsnämndens yttrande 2020:2y

Ändringar i kyrkoordningen

Kyrkorättsnämndens yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4 Ändringar i
kyrkoordningen m.m., avsnitt 2 Ansvar för nomineringsmöten inför val av församlingsråd, avsnitt 3 Tidpunkt för beslut om ändring i den lokala strukturen vid kyrkoval,
avsnitt 4 Tidpunkt för uttag av röstlängd vid direkta val, avsnitt 5 Ändringar i ersättningsstadgan och avsnitt 6 Övriga rättelser
Kyrkorättsnämnden har inget att erinra mot förslagen i skrivelsens avsnitt 3, 4 och 6.
Beträffande förslagen i avsnitten 2 och 5 med ändringar i ersättningsstadgan finns ett
par noteringar.
Nomineringsmöte, avsnitt 2
I kommentaren till 4 kap. 23 § sägs att det inte finns något hinder mot att ett nomineringsmöte genomförs inför ett fyllnadsval för det fall detta bedöms nödvändigt för att
exempelvis få fram kandidater. Då det kan uppstå tveksamheter om vad som gäller
kan det finnas anledning att sist i paragrafens första stycke göra följande tillägg: ”Vid
fyllnadsval får ett församlingsmöte eller annat öppet nomineringsmöte hållas.”
Ersättningsstadgan, avsnitt 5
I nya 7 § i ersättningsstadgan där det i nio punkter anges vad som avses med en
förrättning görs i två av punkterna en avgränsning av den personkrets som kan delta i
en viss förrättning. Det gäller punkterna 5 och 9. Vad gäller punkt 9 finns inga
invändningar. Genom punkt 5 blir deltagande i överläggning med annan organisation,
myndighet eller företag en förrättning bara för kyrkostyrelsens ledamöter eller
ersättare. Det ges ingen närmare motivering för avgränsningen till kyrkostyrelsens
ledamöter och ersättare. Det synes rimligt att även andra personer kan ha i uppdrag
att delta i en överläggning av det slag som anges i punkt 5 och att det även i sådant
fall är att se som en förrättning.
I sista stycket i nya 8 § sägs att något förrättningsarvode inte utgår till kyrkomötets
ordförande och i andra stycket i föreslagna 11 § att Arvodesnämnden när den
fastställer arvodet för kyrkomötets ordförande ska beakta att förrättningsarvode inte
kan utgå för detta uppdrag (kursiverat här). Det behöver klargöras om begränsningen
i 8 § bara ska avse förrättningsarvode för sådant som är direkt kopplat till uppdraget
som ordförande i kyrkomötet.

5

O 2020:1
Bilaga 2

Uppsala den 17 september 2020
På kyrkorättsnämndens vägnar
Britas Lennart Eriksson, ordförande

Gunnar Edqvist, sekreterare

Närvarande: Britas Lennart Eriksson, ordförande, Stig Eriksson, Mattias Benke,
Bengt Kjellgren, Manilla Bergström, Anna-Lena Järvstrand, Lotta Lind, Mats
Törnered och biskop Eva Nordung Byström.
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Kyrkomötet
Organisationsutskottets betänkande 2020:2

Tidpunkt för beslut om ändring i den lokala strukturen
vid kyrkoval

Sammanfattning
I betänkandet behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4, Ändringar i kyrkoordningen
m.m., avsnitt 3, Tidpunkt för beslut om ändring i den lokala strukturen vid kyrkoval.
I skrivelsen föreslås att alla beslut om ändringar i den lokala strukturen som ska träda
i kraft den 1 januari året efter att det varit ordinarie kyrkoval, måste vara fattade senast
den 1 januari det år som valet äger rum. Vidare föreslås att det förtydligas att beslut
om en ändring i den lokala strukturen som ska träda i kraft den 1 januari andra år ska
vara fattade eller fastställda senast den 1 april året innan de ska träda i kraft. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
Utskottet föreslår kyrkomötet att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i
kyrkoordningen.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen.

Skrivelsens förslag
Kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4, Ändringar i kyrkoordningen m.m.,
avsnitt 3, Tidpunkt för beslut om ändring i den lokala strukturen vid
kyrkoval
Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen,
bilaga 1.

Yttrande från kyrkorättsnämnden
Kyrkorättsnämnden har yttrat sig över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4, avsnitt 3 i
Kn 2020:2y, bilaga 2.

Bakgrund
Gällande bestämmelser
Kyrkomötet beslutade år 2017 om förenklingar i kyrkoordningens 37:e kapitel,
Ändringar i indelningen m.m., rörande datum för ikraftträdande och tidpunkt för
beslut om ändring i den lokala strukturen. Detta var en konsekvens av att folkbokföring på församling hade upphört per den 1 januari 2016, vilket innebar att Svenska
kyrkan därefter själv behövde kyrkobokföra sina medlemmar.
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Enligt 37 kap. 16 § första stycket gäller att om ett beslut enligt 6 § första eller
andra stycket, 6 a § eller 7 § innebär att nytt kyrkofullmäktige ska väljas, träder
beslutet i kraft den 1 januari året efter det år då ordinarie kyrkoval har ägt rum. Ett
sådant beslut ska vidare enligt 37 kap. 17 § vara fattat senast den 1 januari det år som
valet äger rum. Motsvarande gäller beslut om fastställande enligt 7 § tredje stycket.
Övriga beslut om att ändra den lokala strukturen träder enligt 37 kap. 16 § andra
stycket i kraft den 1 januari det år som bestäms i beslutet. Vidare ska ett sådant beslut
enligt 37 kap. 17 § vara fattat eller fastställt senast den 1 april året innan beslutet ska
träda i kraft.
Ovanstående bestämmelser om när ett beslut senast ska vara fattat för att träda i
kraft ett visst datum gäller oavsett vilket organ som enligt kyrkoordningen har rätt att
fatta beslut om ändringen (se 37 kap. 6–7 b §§).
Kyrkostyrelsens skrivelse
För att geografiskt identifiera i vilken församling en medlem ska vara kyrkobokförd
behöver ett adressplats-id från adressregistret inhämtas och placeras inom de
geografiska gränser som en församling har. Dessa uppgifter ligger också till grund för
vilket valdistrikt som en medlem ska hänföras till. För att det ska vara möjligt att i
systemen kyrkobokföra medlemmar och upprätta valdistrikt behöver således de
geografiska ytorna vara intakta och opåverkade under en viss tidsperiod. Av den
anledningen är det redan reglerat i kyrkoordningen att beslut om ändring i den lokala
strukturen enbart kan träda i kraft den 1 januari. Detta gäller samtliga sådana beslut,
det vill säga oavsett om beslutet innebär att ett nytt kyrkofullmäktige ska väljas eller
inte (37 kap. 16 §). Ska ett nytt kyrkofullmäktige väljas är dock tidpunkten för
ikraftträdande bestämd till att alltid vara den 1 januari året efter ett valår.
Däremot är det en skillnad på när beslut som rör ändringar i den lokala strukturen
senast behöver vara fattade. Beslut som ska träda i kraft den 1 januari året efter ett
valår för att ett nytt kyrkofullmäktige ska väljas, ska vara fattade senast den 1 januari
valåret. Detsamma gäller stiftsstyrelsens beslut om fastställande av vissa lokalt fattade
beslut. För ”övriga beslut” gäller som sista beslutsdatum den 1 april året innan ändringen ska träda i kraft. Hänvisningen i 17 § till 16 § indikerar att benämningen
”övriga beslut” avser dels beslut om ändring i den lokala strukturen som beror på
oregelbundenhet i indelningen eller på ändrade fastighetsförhållanden, dels beslut om
ändring av en församlingsgräns som sammanfaller med en kommungräns som ändras
med anledning av en fastighetsbildningsåtgärd. Om ett sådant ”övrigt beslut” avses
träda i kraft den 1 januari året efter ett valår kommer detta påverka valorganisationen
och den valdistriktsindelning som gjorts. Konsekvenserna blir då att man måste
”backa” system kopplade till kartor över församlingsgränser och valdistrikt och
arbetet måste göras om. Detta skulle försena och försvåra arbetet med kyrkovalet,
samt i förlängningen påverka röstlängder och möjligheten för medlemmar som berörs
av den beslutade ändringen att ställa upp i nomineringsgrupper för val lokalt. Mot
bakgrund av ovanstående problematik föreslår kyrkostyrelsen att en ändring görs i
37 kap. 17 § som innebär att alla beslut om ändring i den lokala strukturen som ska
träda i kraft den 1 januari året efter det år då ordinarie kyrkoval har ägt rum, ska vara
fattade senast den 1 januari valåret. Vidare föreslås ett förtydligande om att beslut som
ska träda i kraft den 1 januari något annat år än året efter ett valår, ska vara fattade
senast den 1 april året innan de ska träda i kraft.
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Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen.
Organisationsutskottet anser att de förslag till ändringar i kyrkoordningen som
kyrkostyrelsen för fram är angelägna och väl avvägda. De föreslagna ändringarna är
enligt utskottets mening viktiga att genomföra, dels för att säkerställa att medlemmarnas möjligheter att ställa upp i nomineringsgrupper för val lokalt inte begränsas,
dels för att arbetet med kyrkovalet inte ska försvåras. Utskottet tillstyrker således
kyrkostyrelsens förslag i sin helhet.
Digitalt sammanträde den 1 oktober 2020
På organisationsutskottets vägnar
Louise Callenberg, ordförande

Kajsa Walleng, sekreterare

Beslutande: Louise Callenberg, ordförande, Roberth Krantz, Mattias Benke, Lars G
Linder, Margareta Karlsson, Per Lindberg, Sven Gunnar Persson, Anette Nordgren,
Ann-Christin Alexius, Eric Westroth, Olle Reichenberg, Johnny Lilja, Lars B
Andersson och Irene Oskarsson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Olov Lindquist och Marja Sandin-Wester.
Biskoparna Åsa Nyström och Karin Johannesson har deltagit i utskottets överläggningar.
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Bilaga 1
Kyrkostyrelsens förslag till kyrkomötesbeslut
Förslag till ändringar i kyrkoordningen
Kyrkomötet beslutar att 37 kap. 17 § kyrkoordningen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

37 kap.
17 §
När ett beslut enligt 16 § ska träda i kraft När ett beslut om en ändring i den lokala
den 1 januari året efter det år då ordinarie strukturen ska träda i kraft den 1 januari
kyrkoval har ägt rum, ska beslutet vara året efter det år då ordinarie kyrkoval har
fattat senast den 1 januari det år som valet ägt rum, ska beslutet vara fattat senast
äger rum. Motsvarande gäller beslut om den 1 januari det år som valet äger rum.
fastställande enligt 7 § tredje stycket. Motsvarande gäller beslut om fastÖvriga beslut om att ändra den lokala ställande enligt 7 § tredje stycket. Beslut
strukturen ska vara fattade eller fast- om en ändring i den lokala strukturen
ställda senast den 1 april året innan de ska som ska träda i kraft den 1 januari andra
år ska vara fattade eller fastställda senast
träda i kraft.
den 1 april året innan de ska träda i kraft.
Stiftsstyrelsen ska genast underrätta kyrkostyrelsen om sina beslut enligt 6 och
6 a §§ samt beslut om fastställande enligt 7 §.
Kyrkostyrelsen ska genast underrätta berörda stiftsstyrelser om sina beslut enligt
7 a och 7 b §§.
___________
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.
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Kyrkomötet
Kyrkorättsnämndens yttrande 2020:2y

Ändringar i kyrkoordningen

Kyrkorättsnämndens yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4 Ändringar i
kyrkoordningen m.m., avsnitt 2 Ansvar för nomineringsmöten inför val av församlingsråd, avsnitt 3 Tidpunkt för beslut om ändring i den lokala strukturen vid kyrkoval,
avsnitt 4 Tidpunkt för uttag av röstlängd vid direkta val, avsnitt 5 Ändringar i ersättningsstadgan och avsnitt 6 Övriga rättelser
Kyrkorättsnämnden har inget att erinra mot förslagen i skrivelsens avsnitt 3, 4 och 6.
Beträffande förslagen i avsnitten 2 och 5 med ändringar i ersättningsstadgan finns ett
par noteringar.
Nomineringsmöte, avsnitt 2
I kommentaren till 4 kap. 23 § sägs att det inte finns något hinder mot att ett nomineringsmöte genomförs inför ett fyllnadsval för det fall detta bedöms nödvändigt för att
exempelvis få fram kandidater. Då det kan uppstå tveksamheter om vad som gäller
kan det finnas anledning att sist i paragrafens första stycke göra följande tillägg: ”Vid
fyllnadsval får ett församlingsmöte eller annat öppet nomineringsmöte hållas.”
Ersättningsstadgan, avsnitt 5
I nya 7 § i ersättningsstadgan där det i nio punkter anges vad som avses med en
förrättning görs i två av punkterna en avgränsning av den personkrets som kan delta i
en viss förrättning. Det gäller punkterna 5 och 9. Vad gäller punkt 9 finns inga
invändningar. Genom punkt 5 blir deltagande i överläggning med annan organisation,
myndighet eller företag en förrättning bara för kyrkostyrelsens ledamöter eller
ersättare. Det ges ingen närmare motivering för avgränsningen till kyrkostyrelsens
ledamöter och ersättare. Det synes rimligt att även andra personer kan ha i uppdrag
att delta i en överläggning av det slag som anges i punkt 5 och att det även i sådant
fall är att se som en förrättning.
I sista stycket i nya 8 § sägs att något förrättningsarvode inte utgår till kyrkomötets
ordförande och i andra stycket i föreslagna 11 § att Arvodesnämnden när den
fastställer arvodet för kyrkomötets ordförande ska beakta att förrättningsarvode inte
kan utgå för detta uppdrag (kursiverat här). Det behöver klargöras om begränsningen
i 8 § bara ska avse förrättningsarvode för sådant som är direkt kopplat till uppdraget
som ordförande i kyrkomötet.
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Uppsala den 17 september 2020
På kyrkorättsnämndens vägnar
Britas Lennart Eriksson, ordförande

Gunnar Edqvist, sekreterare

Närvarande: Britas Lennart Eriksson, ordförande, Stig Eriksson, Mattias Benke,
Bengt Kjellgren, Manilla Bergström, Anna-Lena Järvstrand, Lotta Lind, Mats
Törnered och biskop Eva Nordung Byström.
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Kyrkomötet
Organisationsutskottets betänkande 2020:3

Tidpunkt för uttag av röstlängd vid direkta val

Sammanfattning
I betänkandet behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4, Ändringar i kyrkoordningen
m.m., avsnitt 4, Tidpunkt för uttag av röstlängd vid direkta val. I skrivelsen föreslås
att tidpunkten för när röstlängden ska tas ut vid direkta val tidigareläggs med sju
dagar, från 30 till 37 dagar före valdagen. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den
1 januari 2021.
Utskottet tillstyrker förslaget i sin helhet.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen.

Skrivelsens förslag
Kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4, Ändringar i kyrkoordningen m.m.,
avsnitt 4, Tidpunkt för uttag av röstlängd vid direkta val
Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen,
bilaga 1.

Yttrande från kyrkorättsnämnden
Kyrkorättsnämnden har yttrat sig över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4 avsnitt 4 i
Kn 2020:2y, bilaga 2.

Bakgrund
Gällande bestämmelser
Uttag av röstlängd ska enligt 38 kap. 37 § kyrkoordningen ske 30 dagar före den
ordinarie valdagen. Av nämnda bestämmelse framgår att det är kyrkostyrelsen som
ansvarar för att upprätta en röstlängd för varje valdistrikt, upptagande dem som har
rösträtt vid valen, samt att röstlängden ska grunda sig på uppgifter som 30 dagar före
den ordinarie valdagen finns i det register som avses i 56 kap. 1 § (Kbok). Utifrån de
uppgifter om röstberättigade som tas in i röstlängden produceras sedan de röstkort
som enligt 38 kap. 39 § ska vara väljarna till handa senast 18 dagar före valdagen.
Vidare framgår av 38 kap. 41 § andra stycket att det som hänt senare än 30 dagar före
den ordinarie valdagen inte får ligga till grund för rättelse av röstlängd.
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Tidigare ändringar av tidpunkten för uttag av röstlängd
Kyrkomötet beslutade år 2011 att ändra tidpunkten för när uttag för upprättande av
röstlängd skulle ske, från 30 dagar före valdagen till 45 dagar före valdagen. Som skäl
för ändringen anförde kyrkostyrelsen (KsSkr 2011:3) att den tid som fanns till hands
mellan datum för uttag av uppgifter från medlemsregistret och datum för när röstkorten skulle vara väljaren tillhanda innebar en stark tidspress i valarbetet, vilket i sin
tur medförde ökade kostnader hos de IT-leverantörer som anlitas vid valet, samt ökade
personalkostnader hos kyrkan. I kyrkovalet år 2009 hade röstkortsproduktionen
ansetts vara den enskilt största risken för ett korrekt genomförande av kyrkovalen.
Kyrkostyrelsen konstaterade visserligen att en konsekvens av att flytta datumet för
avstämning av uppgifterna i röstlängden skulle innebära att antalet personer som
folkbokfördes i en annan församling under tiden mellan avstämning och valdagen –
och som därmed behöll rösträtten i sin tidigare församling – skulle öka, men menade
att de positiva effekterna ändå vägde tyngre.
I slutrapporten för 2013 års kyrkoval, Projektavslut Kyrkoval 2013, föreslogs att
tidpunkten för uttag av röstlängd skulle återställas till 30 dagar före valdagen, det vill
säga till vad som gällde före 2013 års kyrkoval. Av rapporten framgick att säkerheten i
hanteringen visserligen hade ökat på det sätt som var avsett när ändringen beslutades år
2011, men att kostnaderna för hanteringen inte hade påverkats nämnvärt. Reformen
hade även inneburit en ökad arbetsbelastning för kyrkostyrelsens valkansli under
valåret. Därutöver hade reformen medfört de i skrivelsen förväntade problemen för
medlemmar som hunnit flytta under tiden mellan uttaget och valdagen. Det hade vidare
skett en teknikutveckling som innebar att den tidspress som anfördes som ett motiv för
förändringen år 2011 inte längre förelåg. Enligt rapporten bedömdes reformens positiva
effekter inte längre överväga de negativa konsekvenser som förändringen medförde för
de medlemmar som hunnit flytta under den aktuella perioden. Kyrkostyrelsen föreslog
därför att uttag av röstlängden åter skulle grundas på uppgifterna i kyrkobokföringen
30 dagar före den ordinarie valdagen (KsSkr 2015:3). Kyrkomötet beslöt i enlighet med
kyrkostyrelsens förslag (O 2015:1, KmSkr 2015:17).
Kyrkostyrelsens skrivelse
Tidpunkten för uttag av röstlängd inför de direkta valen har, såsom framgår ovan,
tidigare ändrats vid flera tillfällen. Den nuvarande tidpunkten fastställdes av kyrkomötet 2015.
Sedan genomförande av kyrkovalet år 2017 har en möjlig förändring aviserats
avseende möjligheterna till distribution av röstkort till väljarna. I praktiken innebär de
aviserade ändringarna att postutdelningen inte kan garanteras på samma sätt som vid
tidigare val. Detta medför att processen att producera röstkorten behöver tidigareläggas för att säkerställa att röstkorten kan nå väljarna i den tid som föreskrivs i kyrkoordningen.
Den föreslagna ändringen bedöms inte påverka varken den lokala nivån eller
stiftsstyrelsen, utan har endast betydelse för kyrkostyrelsens arbete med kyrkovalet
och i förlängningen väljarnas möjligheter att rösta i kyrkovalen. En fördröjning av
utskick av röstkorten skulle dock kunna riskera att försena starten av förtidsröstningen
och generera ett oförutsett behov av att skriva ut dubblettröstkort, vilket skulle
påverka både kyrkostyrelsen och lokal nivå negativt.
Mot bakgrund av de förändringar som aviserats föreslår kyrkostyrelsen att tidpunkten för uttag av röstlängd tidigareläggs från 30 till 37 dagar före valdagen. I syfte
att motverka de negativa effekter som uppstod till följd av 2011 års ändring (se avsnittet
ovan), föreslår kyrkostyrelsen att antalet dagar som uttaget tidigareläggs dock bör vara
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så få som möjligt. Sju dagars tidigareläggning av uttaget bedöms vara tillräckligt för
att säkerställa att röstkorten kan levereras till väljarna i rätt tid, samtidigt som de
negativa effekterna av ett tidigarelagt uttag begränsas.

Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen.
Organisationsutskottet tillstyrker kyrkostyrelsens förslag om ändringar i kyrkoordningen. Utskottet anser att kyrkostyrelsens förslag till ändringar är angelägna för
att säkerställa att väljarna får sina röstkort i rätt tid, vilket får ses som en förutsättning
för att legitimiteten för valsystemet upprätthålls.
Digitalt sammanträde den 1 oktober 2020
På organisationsutskottets vägnar
Louise Callenberg, ordförande

Kajsa Walleng, sekreterare

Beslutande: Louise Callenberg, ordförande, Roberth Krantz, Mattias Benke, Lars G
Linder, Margareta Karlsson, Per Lindberg, Sven Gunnar Persson, Anette Nordgren,
Ann-Christin Alexius, Eric Westroth, Olle Reichenberg, Johnny Lilja, Lars B
Andersson och Irene Oskarsson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Olov Lindquist och Marja Sandin-Wester.
Biskoparna Åsa Nyström och Karin Johannesson har deltagit i utskottets överläggningar.
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Bilaga 1
Kyrkostyrelsens förslag till kyrkomötesbeslut
Förslag till ändringar i kyrkoordningen
Kyrkomötet beslutar att 38 kap. 37 och 41 §§ kyrkoordningen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

38 kap.
37 §
Kyrkostyrelsen ska upprätta en röstlängd Kyrkostyrelsen ska upprätta en röstlängd
för varje valdistrikt, upptagande dem för varje valdistrikt, upptagande dem
som har rösträtt vid valen. Uppgifterna i som har rösträtt vid valen. Uppgifterna
det register som avses i 56 kap. 1 § 1 30 som finns i det register som avses i
dagar före den ordinarie valdagen ska 56 kap. 1 § 1 37 dagar före den ordinarie
ligga till grund för uppgifterna i röstläng- valdagen ska ligga till grund för uppgifderna.
terna i röstlängderna.
41 §
Den som anser sig berörd av felaktig uppgift i röstlängden ska senast tisdagen andra
veckan före den ordinarie valdagen skriftligen hos kyrkostyrelsen begära att
uppgiften rättas. Detta gäller också den som anser sig vara felaktigt utelämnad ur
röstlängden.
Det som har hänt senare än 30 dagar
Det som har hänt senare än 37 dagar
före den ordinarie valdagen får inte ligga före den ordinarie valdagen får inte ligga
till grund för rättelse enligt denna para- till grund för rättelse enligt denna paragraf.
graf.
Frågor om rättelse enligt första stycket prövas av kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen
får också på eget initiativ besluta om sådan rättelse av röstlängd som innebär att den
som på felaktiga grunder inte har tagits upp i en röstlängd tas upp där.
___________
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.
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Kyrkomötet
Kyrkorättsnämndens yttrande 2020:2y

Ändringar i kyrkoordningen

Kyrkorättsnämndens yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4 Ändringar i
kyrkoordningen m.m., avsnitt 2 Ansvar för nomineringsmöten inför val av församlingsråd, avsnitt 3 Tidpunkt för beslut om ändring i den lokala strukturen vid kyrkoval,
avsnitt 4 Tidpunkt för uttag av röstlängd vid direkta val, avsnitt 5 Ändringar i ersättningsstadgan och avsnitt 6 Övriga rättelser
Kyrkorättsnämnden har inget att erinra mot förslagen i skrivelsens avsnitt 3, 4 och 6.
Beträffande förslagen i avsnitten 2 och 5 med ändringar i ersättningsstadgan finns ett
par noteringar.
Nomineringsmöte, avsnitt 2
I kommentaren till 4 kap. 23 § sägs att det inte finns något hinder mot att ett nomineringsmöte genomförs inför ett fyllnadsval för det fall detta bedöms nödvändigt för att
exempelvis få fram kandidater. Då det kan uppstå tveksamheter om vad som gäller
kan det finnas anledning att sist i paragrafens första stycke göra följande tillägg: ”Vid
fyllnadsval får ett församlingsmöte eller annat öppet nomineringsmöte hållas.”
Ersättningsstadgan, avsnitt 5
I nya 7 § i ersättningsstadgan där det i nio punkter anges vad som avses med en
förrättning görs i två av punkterna en avgränsning av den personkrets som kan delta i
en viss förrättning. Det gäller punkterna 5 och 9. Vad gäller punkt 9 finns inga
invändningar. Genom punkt 5 blir deltagande i överläggning med annan organisation,
myndighet eller företag en förrättning bara för kyrkostyrelsens ledamöter eller
ersättare. Det ges ingen närmare motivering för avgränsningen till kyrkostyrelsens
ledamöter och ersättare. Det synes rimligt att även andra personer kan ha i uppdrag
att delta i en överläggning av det slag som anges i punkt 5 och att det även i sådant
fall är att se som en förrättning.
I sista stycket i nya 8 § sägs att något förrättningsarvode inte utgår till kyrkomötets
ordförande och i andra stycket i föreslagna 11 § att Arvodesnämnden när den
fastställer arvodet för kyrkomötets ordförande ska beakta att förrättningsarvode inte
kan utgå för detta uppdrag (kursiverat här). Det behöver klargöras om begränsningen
i 8 § bara ska avse förrättningsarvode för sådant som är direkt kopplat till uppdraget
som ordförande i kyrkomötet.
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Uppsala den 17 september 2020
På kyrkorättsnämndens vägnar
Britas Lennart Eriksson, ordförande

Gunnar Edqvist, sekreterare

Närvarande: Britas Lennart Eriksson, ordförande, Stig Eriksson, Mattias Benke,
Bengt Kjellgren, Manilla Bergström, Anna-Lena Järvstrand, Lotta Lind, Mats
Törnered och biskop Eva Nordung Byström.
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Kyrkomötet
Organisationsutskottets betänkande 2020:4

Ändringar i ersättningsstadgan

Sammanfattning
I detta betänkande behandlar organisationsutskottet kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4,
Ändringar i kyrkoordningen m.m., avsnitt 5, Ändringar i ersättningsstadgan. I skrivelsen föreslås införande av ett nytt arvode i form av förrättningsarvode, en ny ersättning
i form av kompensation för förlorad tjänstepensionsförmån och några övriga justeringar.
Utskottet föreslår att kyrkomötet ska anta utskottets förslag till ändringar i kyrkoordningen. Utskottet tillstyrker i huvudsak de av kyrkostyrelsen föreslagna ändringarna,
men föreslår en viss utvidgning av definitionen förrättning, ett förtydligande av när
förrättningsarvode inte kan utgå till kyrkomötets ordförande och en konsekvensändring.
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Till betänkandet finns ett särskilt yttrande.
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Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut

O 2020:4

Kyrkomötet beslutar att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkomötets beslut
(SvKB 2012:17) om Ersättningsstadga, bilaga 1.

Skrivelsens förslag
Kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4 Ändringar i kyrkoordningen m.m.,
avsnitt 5, Ändringar i ersättningsstadgan
Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkomötets
beslut (SvKB 2012:17) om Ersättningsstadga, bilaga 2.

Yttrande från kyrkorättsnämnden
Kyrkorättsnämnden har yttrat sig över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4, avsnitt 5 i
Kn 2020:2y, bilaga 3, och över organisationsutskottets förslag till ändringar i ersättningsstadgan i Kn 2020:4y, bilaga 4.

Bakgrund
Ärendet och dess beredning
I skrivelsen föreslår kyrkostyrelsen ändringar i ersättningsstadgan. Ärendet väcktes
genom att Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån (Arvodesnämnden)
under år 2019 tillställde kyrkostyrelsen en skrivelse innehållande vissa synpunkter på
nu gällande ersättningsstadga. Med anledning av skrivelsen utreddes de synpunkter
som nämnden framförde, varvid kyrkostyrelsen bedömde att det fanns anledning att gå
vidare med förslag om vissa ändringar i bestämmelserna om arvoden och ersättningar.
Ett utkast till skrivelse med ändrade bestämmelser upprättades och remissbehandlades
under våren 2020, genom att synpunkter inhämtades från Arvodesnämnden.
Tidigare ändringar i ersättningsstadgan m.m.
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda har sedan kyrkoordningen infördes
reglerats på delvis olika sätt. Ursprungligen fanns bestämmelser om arvodesfrågorna
i kyrkomötets arbetsordning (SvKB 1999:3) där det i det sjunde kapitlet fanns bestämmelser om arvoden och ersättningar för kyrkomötets ledamöter och andra förtroendevalda på den nationella nivån samt om fast arvode för kyrkomötets ordförande och
vice ordförande. Det fanns även bestämmelser om ersättning till ledamöter och
tjänstgörande ersättare för resor med anledning av särskilt angivna uppdrag. I den
dåvarande ersättningsstadgan (SvKB 1999:5) fanns bestämmelser om fasta arvoden
till ledamöter och ersättare i kyrkostyrelsens arbetsutskott.
Vid 2001 års kyrkomöte beslutade kyrkomötet, efter förslag från kyrkorättsutskottet
(Kr 2001:6), att anta en ny ersättningsstadga (SvKB 2001:18) som ersatte den från år
1999. De flesta bestämmelserna reglerades i denna stadga och i 7 kap. arbetsordningen fanns endast kvar en grundläggande bestämmelse om rätt till arvoden och
ersättningar. Ersättningsstadgan från år 2001 slutade att gälla den 1 januari 2013, efter
att kyrkomötet 2012 beslutat att ersätta den med en ny, 2012 års ersättningsstadga
(SvKB 2012:17).
Bakgrunden till 2012 års stadga var att kyrkomötet 2010, med anledning av en
motion (Mot 2010:45) om modernisering av ersättningsstadgan, beslutade att ge ett
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uppdrag till kyrkomötets presidium. Uppdraget var att presidiet, i samråd med gruppledarna i nomineringsgrupperna, till ett kommande kyrkomöte under mandatperioden,
skulle arbeta fram förslag till helhetslösning av arvodesfrågan och formerna för på
vilket sätt beslut om fastställande av arvode ska ske. Kyrkorättsutskottet anförde i sitt
betänkande (Kr 2010:5) att presidiet också borde överväga att inrätta ett särskilt organ
för att besluta om ersättningar. Vid kyrkomötet 2011 gavs vidare ett uppdrag om att
beakta frågan om skälig ersättning för barntillsyn. I och med 2012 års ersättningsstadga justerades sammanträdesarvodet till kyrkomötets ledamöter och dessa kom
även att omfattas av möjligheten att få ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst
samt ersättning för barntillsyn under kyrkomötets sessioner. Kyrkomötet beslutade
samtidigt att det skulle inrättas ett särskilt fristående organ att ansvara för samtliga
arvodesfrågor rörande de uppdrag som regleras i ersättningsstadgan. Som en följd av
detta beslutade kyrkomötet 2014 att inrätta Svenska kyrkans arvodesnämnd för den
nationella nivån, med uppdrag att fastställa sammanträdesarvoden för kyrkomötets
ledamöter samt för de övriga förtroendevalda som har utsetts av kyrkomötet eller
kyrkostyrelsen, dock inte för Arvodesnämndens ledamöter, vilkas arvode i stället
skulle fastställas av kyrkomötets presidium (KsSkr 2014:3, Kr 2014:1).
Vid 2017 års kyrkomöte beslutades att denna nämnds uppdrag skulle utökas till
att fastställa arvoden för och ersättningar till kyrkomötets ledamöter samt ledamöter
och ersättare i organ som har utsetts av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen, det vill säga
alla arvoden och ersättningar på den nationella nivån (Kr 2017:7). De bestämmelser i
ersättningsstadgan som reglerade arvoden och ersättningar i fast angivna procent av
ett prisbasbelopp ersattes av ett mandat till nämnden. Genom en övergångsbestämmelse angavs att ersättningsstadgan i dess tidigare lydelse dock ska tillämpas till dess
att Arvodesnämnden fattat beslut om vilka arvoden och ersättningar som ska gälla.
Kyrkomötet 2018 beslutade om ett antal rättelser i ersättningsstadgan och i förtydligande syfte infördes en ny bestämmelse om att fast arvode också kan utgå för
ordförande i råd under kyrkostyrelsen (KsSkr 2018:4, O 2018:1). Bestämmelsen innebär att Arvodesnämnden beslutar om med vilket belopp som ett fast årligt arvode till
ordförande i kyrkostyrelsens råd ska utgå, efter att kyrkostyrelsen har framställt ett
önskemål om det.
Utgångspunkten för tidigare revideringar av ersättningsstadgan har varit att enighet ska råda om de principer som ska vara vägledande för ersättningsstadgan (se
Kr 2012:1). Vid 2001 års kyrkomöte konstaterades några sådana principer för det arbete
som då gjordes, nämligen enkelhet, tydlighet, kostnadsneutralitet i förhållande till de
villkor som vid tidpunkten gällde, en rimlig fördelning i förhållande till ansvar samt
möjlighet för alla att kunna ta emot ett förtroendeuppdrag för Svenska kyrkan på
nationell nivå (Kr 2001:6). I samband med införandet av den gällande ersättningsstadgan 2012 betonade kyrkorättsutskottet och kyrkomötets presidium att det ansågs
angeläget att finna en modell där ersättningssystemet är sådant att det inte för någon
innebär en kännbar ekonomisk förlust att åta sig ett uppdrag på nationell nivå i
Svenska kyrkan (Kr 2010:5, PSkr 2012:1, Kr 2012:1).
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Inledande bestämmelser
Ersättningsstadgan fick sin nuvarande lydelse genom beslut av 2018 års kyrkomöte.
I kyrkomötets beslut (SvKB 2012:17) om Ersättningsstadga (ersättningsstadgan)
finns bestämmelser om arvoden för och ersättningar till kyrkomötets ledamöter samt
ledamöter och ersättare i organ som har utsetts av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen.
Med ledamot avses även tjänstgörande ersättare. Arvode kan utgå som ett sammanträdesarvode och som ett fast årsarvode. (1 §)
Arvoden
Sammanträdesarvode
För dem som omfattas av ersättningsstadgan finns allmänna bestämmelser om sammanträdesarvode som innebär att arvode utgår för ett protokollfört sammanträde oavsett
sammanträdets längd. Endast ett sammanträdesarvode per dygn kan utgå. Sammanträdesarvodet utgör ersättning för den förtroendevaldes inläsning, närvaro och
ansvarstagande. (2 §) Sammanträdesarvode ska utgå till ledamot samt till ersättare
som är närvarande på ordförandes särskilda kallelse, men inte till den som enligt
kyrkoordningen är skyldig att delta i sammanträdet. (3 § första och andra styckena)
Till kyrkomötets ledamöter utgår sammanträdesarvode under kyrkomötets sammanträdesdagar jämte en inledande förberedelsedag vid varje session. Däremot utgår
inte sammanträdesarvode för kyrkomötets ledamöter för sammanträde i något annat
organ under den tid som kyrkomötet är samlat. (3 § tredje stycket)
Sammanträdesarvode till kyrkomötets ledamöter samt till ledamöter och till
ersättare som är närvarande på ordförandes särskilda kallelse i organ som är utsedda
av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen, utgår med de belopp som Arvodesnämnden fastställer. Sammanträdesarvode till ledamöter i Arvodesnämnden utgår dock med ett
belopp som kyrkomötets presidium fastställer. (4 och 5 §§).
Fasta arvoden
Fasta årliga arvoden utgår till:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

kyrkomötets ordförande samt förste och andre vice ordförande,
kyrkostyrelsens förste och andre vice ordförande,
ledamöter och ersättare i kyrkostyrelsens arbetsutskott,
ordföranden i Kyrkorättsnämnden,
ordföranden och vice ordföranden i Svenska kyrkans överklagandenämnd,
ordföranden och vice ordföranden i Svenska kyrkans valprövningsnämnd,
ordföranden i Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar,
ordföranden i Svenska kyrkans arvodesnämnd,
ordförande i råd som kyrkostyrelsen tillsätter, om kyrkostyrelsen har begärt det,
ordföranden bland kyrkomötets revisorer, och
revisorer valda av kyrkomötet.

Arvodesnämnden fastställer med vilka belopp som det fasta årliga arvodet ska utgå
för respektive uppdrag, utom avseende arvodet till ordföranden i Arvodesnämnden
där i stället kyrkomötets presidium fastställer beloppet. (6–10 §§)
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Ersättningar m.m.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Till den som har rätt till sammanträdesarvode enligt 4 och 5 §§ i stadgan får också
betalas ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst. Semester och kompensationsledighet berättigar inte till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ersättning för
förlorad arbetsförtjänst betalas per sammanträdesdag med högst det belopp som
fastställs av Arvodesnämnden. Till den ledamot som har förlorat arbetsförtjänst men
som inte kan redovisa för den får ersättning betalas med ett belopp som motsvarar den
sjukpenning som skulle ha betalats från Försäkringskassan vid sjukdom. (11 §)
Reseförmåner
Enligt ersättningsstadgan gäller att Arvodesnämnden beslutar om de ersättningar för
resor som ska tillämpas vid resor med anledning av uppdrag som ledamot av kyrkomötet samt uppdrag som ledamot eller ersättare som närvarar på ordförandes särskilda
kallelse i organ utsedda av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen. (12 §)
Ersättning för barntillsyn
De kyrkomötesledamöter som behöver anlita barntillsyn under kyrkomötets sessioner
har enligt ersättningsstadgan också rätt till skälig ersättning för barnvakt. Ersättning
kan utgå för barn upp till tolv år. Arvodesnämnden beslutar om ersättningen. (13 §)
Kyrkostyrelsens förslag – förrättningsarvode
Förrättningsarvode
Kyrkostyrelsen föreslår att bestämmelser om en ny form av arvode, förrättningsarvode, införs i ersättningsstadgan, vilket kan utgå för den som har deltagit i en
förrättning som avser en kyrklig angelägenhet. Deltagandet ska ske för den nationella
nivåns räkning och på uppdrag av ett organ utsett av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen
eller av dess ordförande. Vad som ska anses vara en förrättning som berättigar till
arvode och kretsen av personer som kan uppbära arvodet regleras närmare i ersättningsstadgan. Arvodesnämnden ges mandat att vid behov komplettera uppräkningen
av vad som kan utgöra en förrättning. Förrättningsarvodet ska utgöra ersättning för
förberedelse, deltagande och ansvarstagande.
Ersättningsstadgan medger idag endast utbetalning av arvoden för sammanträden.
Den som deltar i annan förrättning inom ramen för sitt uppdrag får ingen ersättning
för det. För den som erhåller årsarvode för sitt uppdrag anses idag dessa förrättningar
ingå i årsarvodet, men för vissa uppdrag har Arvodesnämnden anfört att det finns så
stora förväntningar gällande deltagande i olika sammanhang att årsarvodet inte utgör
en rimlig kompensation.
Kyrkostyrelsen har undersökt hur ersättningsstadgan tillämpas och kan utifrån
detta konstatera att det i praktiken redan utgår förrättningsarvoden som närmare
avgörs från fall till fall. Detta kan enligt kyrkostyrelsen inte anses vara en tillfredsställande ordning. Vad som kan ge rätt till arvode utöver protokollförda sammanträden bör regleras i syfte att skapa en tydligare ordning för när en sådan rätt föreligger. Det kan över tid variera hur stora insatser som krävs och en konstruktion med
förrättningsarvode kan ge flexibla och situationsanpassade förutsättningar.
Förrättningsarvode bör enligt kyrkostyrelsen motsvara ett dagarvode för sammanträde. Det behöver bland annat också närmare regleras vad som avses med en förrättning och anges vilken krets av personer som har rätt att uppbära ett sådant arvode
samt med vilket belopp.
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Enligt kyrkostyrelsen ska förrättningsarvode kunna utgå för en förrättning som avser
en kyrklig angelägenhet. Vad som är en kyrklig angelägenhet kan enligt kyrkostyrelsen variera över tid och bör därför inte närmare regleras i stadgan, utan i stället
avgöras i varje situation då beslut tas om att någon ska delta i en förrättning. Vad som
ska anses vara en förrättning som berättigar till arvode ska regleras närmare i
ersättningsstadgan (se nedan). Det ska dock alltid vara fråga om en förrättning som
utförs för den nationella nivåns räkning på uppdrag av ett organ utsett av kyrkomötet
eller kyrkostyrelsen eller dess ordförande.
I ersättningsstadgan bör det enligt kyrkostyrelsen anges vad förrättningsarvode ska
utgöra ersättning för, på ett liknande sätt som gäller avseende sammanträdesarvode.
Förrättningsarvode ska utgöra ersättning för förberedelse, deltagande och ansvarstagande. Vidare ska enligt kyrkostyrelsen också gälla att endast ett förrättningsarvode
per dygn kan utgå, oavsett antalet förrättningar, vilket överensstämmer med vad som
gäller för sammanträdesarvoden.
För protokollförda sammanträden utgår alltid sammanträdesarvode. Utgår sammanträdesarvode för samma dygn som en förrättning genomförs ska enligt kyrkostyrelsen
därför inget förrättningsarvode utgå.
I likhet med vad som gäller för sammanträdesarvoden ska även den som får fast
årligt arvode kunna få förrättningsarvode, som då utgör ett komplement till det fasta
arvodet.
Vad en förrättning är
I ersättningsstadgan föreslår kyrkostyrelsen att följande ska anses vara en förrättning
som kan ge rätt till förrättningsarvode: 1. presidiemöte i ett organ på den nationella
nivån som har utsetts av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen, 2. möte med sekreterare
eller föredragande i ett organ enligt 1 med anledning av planering eller beredning av
organets sammanträden eller ärenden, 3. överläggning med företrädare för annat
organ på den nationella nivån än det egna organet, 4. deltagande i kongress, konferens,
studieresa eller informationsmöte, 5. för ledamot eller ersättare i kyrkostyrelsen, deltagande i överläggning med annan organisation, myndighet eller företag, 6. överläggningar med företrädare för andra organisatoriska delar av Svenska kyrkan eller
organisationer närstående Svenska kyrkan, 7. deltagande i annan organisations möten
när personen är utsedd att företräda Svenska kyrkan, förutsatt att arvode inte utgår
från den andra organisationen, 8. efter kallelse av kyrkomötets ordförande, överläggningar med företrädare för kyrkomötets nomineringsgrupper avseende kyrkomötets
arbete, 9. för revisor, deltagande i revision av den nationella nivåns verksamhet.
För att skapa en flexibilitet i vilka situationer som i övrigt kan utgöra en förrättning
bör det också finnas en ventil i stadgan som ger Arvodesnämnden ett mandat att
besluta vad som i övrigt kan utgöra en förrättning. De situationer som anges i stadgan
torde dock enligt kyrkostyrelsen utgöra merparten av de situationer som kan ge rätt
till förrättningsarvode. Arvodesnämnden bör mot den bakgrunden vara restriktiv med
att nyttja den möjlighet som ges.
Vem som kan få förrättningsarvode
Förrättningsarvode föreslås enligt kyrkostyrelsen kunna utgå till 1. ordförande i ett
organ utsett av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen som på organets vägnar deltar i en
förrättning, 2. ledamot eller ersättare i ett organ enligt 1 som på uppdrag av organets
ordförande deltar i en förrättning, 3. företrädare för kyrkomötets nomineringsgrupper
som deltar i en förrättning på kallelse av kyrkomötets ordförande, 4. person som av
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kyrkostyrelsen har utsetts att representera eller företräda Svenska kyrkan och
5. revisor för den nationella nivån som deltar i revision.
Förrättningsarvode ska enligt kyrkostyrelsen, på samma sätt som gäller övriga
arvoden, utgå med de belopp som Arvodesnämnden fastställer. Förrättningsarvode till
ledamöter i Arvodesnämnden utgår dock med de belopp som kyrkomötets presidium
fastställer, även detta i likhet med vad som redan gäller för övriga arvoden.
För uppdraget som kyrkomötets ordförande bör även fortsättningsvis alla förrättningar anses ersatta genom årsarvodet. Detta ska i stället, enligt kyrkostyrelsen, beaktas av Arvodesnämnden när det fasta årliga arvodet fastställs. Inte heller bör den som
inom ramen för sin anställning inom Svenska kyrkan utför ett uppdrag ha rätt till
förrättningsarvode.
En redogörelse över deltagandet ska lämnas
Den som deltar i en förrättning för vilken det utgår arvode eller ersättning i någon
form, ska återrapportera sitt deltagande till det organ på vars uppdrag deltagandet har
skett. Kyrkostyrelsen instämmer därigenom i vad Arvodesnämnden har anfört, att
även den som deltagit i en förrättning och för detta valt att endast erhålla ersättning
för förlorad arbetsförtjänst eller reseersättning, också ska lämna en redogörelse över
deltagandet. Det bör enligt kyrkostyrelsen dock vara en fråga för respektive organ att
ange de närmare formerna för hur detta ska gå till.
Konsekvensändringar avseende förlorad arbetsförtjänst
I bestämmelserna om ersättning för förlorad arbetsförtjänst bör regleras att den som
har deltagit i en förrättning ska ha rätt till ersättning för inkomstbortfall under samma
förutsättningar som den som har deltagit i ett sammanträde.
Konsekvensändringar avseende reseförmåner
Införande av förrättningsarvode medför behov av ändringar i ett antal bestämmelser i
ersättningsstadgan. Den föreslagna kretsen av personer berättigade att uppbära förrättningsarvode innebär att kretsen personer som omfattas av ersättningsstadgan behöver
ändras. Det inkluderar bland annat portalparagrafen och paragrafen om vem som har
rätt att uppbära reseförmåner. I den senare behöver det anges att Arvodesnämnden ska
besluta om de ersättningar för resor som ska tillämpas med anledning av uppdrag som
kan ge rätt till förrättningsarvode. En omnumrering av bestämmelserna behöver också
göras för att erhålla en bättre struktur i stadgan.
Kyrkostyrelsens förslag – kompensation för förlorad pensionsförmån
Kyrkostyrelsen föreslår att det införs bestämmelser om en rätt till kompensation för
förlorad pensionsförmån för den som erhåller ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Ersättningsnivån ska vara reglerad och utgöra 4,5 procent av den ersättning som har
utbetalats för förlorad arbetsförtjänst.
Idag saknas reglering i ersättningsstadgan av kompensation för förlorad tjänstepensionsförmån för förtroendevalda på den nationella nivån. Personer med omfattande avdrag för förlorad arbetsförtjänst riskerar därmed att gå miste om inbetalningar
till tjänstepension från sin arbetsgivare i sådan omfattning att de får en märkbart lägre
pension på grund av de förtroendeuppdrag som de har haft på den nationella nivån.
Kyrkostyrelsen instämmer i det som även Arvodesnämnden framfört, att det är
olyckligt att det uppstår den här typen av livslånga konsekvenser för personer som
lagt ner mycket tid och engagemang som förtroendevalda och menar att det är önskvärt att detta kompenseras.
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Kyrkostyrelsen föreslår att ändringar görs i ersättningsstadgan så att ersättning för
förlorad tjänstepension ska kunna utgå. Dessa ändringar bör utformas på ett sådant
sätt att de är enkla att tillämpa ur ett administrativt perspektiv samtidigt som de tydligt
anger vilka förutsättningar som gäller. Ändringarna bör också kunna stå sig över tid.
Kyrkostyrelsen menar att ett lämpligt sätt att reglera kompensationen för förlorad
pensionsförmån är att relatera till en fast bestämd procentsats av den ersättning som
utbetalas för förlorad arbetsförtjänst, i syfte att undvika onödig extra administration.
Procentsatsen bör vara i linje med övriga gällande pensionsavtal inom privat och
kommunal sektor och därför fastställas till 4,5 procent. Denna procentsats motsvarar
också vad som gäller enligt Svenska kyrkans pensionsavtal. Med den valda modellen
är det möjligt för den som erhåller ersättningen att själv placera kompensationen i ett
lämpligt pensionssparande.
Utvärdering
Kyrkostyrelsen avser att före utgången av nästa mandatperiod göra en utvärdering av
ändringarna i ersättningsstadgan beträffande förrättningsarvode och ersättning för
förlorad pensionsförmån.
Kyrkostyrelsens förslag – övriga justeringar
I samband med att ersättningsstadgan har setts över inför ett eventuellt införande av
förrättningsarvode och ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån har ytterligare
behov av justeringar noterats, bland annat för att uppnå en mer enhetlig och mer tydlig
reglering avseende sammanträdes- och förrättningsarvode.
Kyrkostyrelsen föreslår att en ändring görs av ersättningsstadgans terminologi
avseende närvaro, så att den överensstämmer med terminologin i kyrkoordningen.
I stadgan ska termen ”delta” användas i stället för termen ”närvaro”.
Kyrkostyrelsen föreslår vidare att nuvarande bestämmelse om rätt till ett sammanträdesarvode till ledamöter i kyrkomötet för förberedelsedagar utgår, eftersom sådant
arvode inte längre utbetalas. Vidare föreslås ett mandat för Arvodesnämnden avseende ersättning för förlorad arbetsförtjänst för den som inte är folkbokförd i Sverige.
Detta mandat ger Arvodesnämnden rätt att i sådana fall besluta om när ersättning ska
utgå och med vilket belopp. Härutöver föreslås ett antal ändringar av förtydligande
karaktär i några bestämmelser, utan att detta innebär någon ändring i sak.
Ikraftträdande
Avseende bestämmelsernas ikraftträdande har kyrkostyrelsen anfört följande.
En grundläggande princip som har gällt sedan 1999 års kyrkomöte är att kyrkomötet inför varje ny mandatperiod ska se över arvoden och övriga ersättningar för de
förtroendevalda på den nationella nivån. På så sätt kommer det som beslutas att bli
gällande för de nyvalda och påverkar inte dem som redan innehar förtroendeuppdrag.
Kyrkostyrelsen anser att detta är en lämplig ordning som det finns goda skäl att hålla
fast vid om inte särskilda omständigheter föranleder något annat. Det föreslås därför
att alla ändringar i ersättningsstadgan ska träda i kraft den 1 januari 2022, det vill säga
när den nya mandatperioden börjar. Det bedöms inte föreligga behov av övergångsbestämmelser.
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Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att anta utskottets förslag till ändringar i
kyrkomötets beslut (SvKB 2012:17) om Ersättningsstadga, bilaga 1.
Organisationsutskottet anser att de förslag som kyrkostyrelsen har lämnat huvudsakligen är väl avvägda och bidrar till att skapa tydlighet om vilka förutsättningar som
gäller för arvoden och ersättningar på den nationella nivån.
När det gäller de synpunkter som kyrkorättsnämnden har framfört instämmer
utskottet i nämndens påpekanden och menar att några justeringar bör ske i kyrkostyrelsens förslag. Utskottet föreslår därför att definitionen av förrättning när någon
deltar i överläggningar med annan organisation, myndighet eller företag i 7 § första
stycket 5 bör utvidgas till att även avse andra än ledamöter och ersättare i kyrkostyrelsen. Utskottet föreslår också en justering i 8 § andra stycket avseende i vilka fall
förrättningsarvode inte kan utgå till kyrkomötets ordförande, för att tydliggöra att
förrättningsarvode inte utgår för en förrättning som ingår i uppdraget som ordförande
i kyrkomötet. Med anledning av detta föreslås också en terminologisk konsekvensändring i 11 § andra stycket.
Digitalt sammanträde den 1 oktober 2020
På organisationsutskottets vägnar
Louise Callenberg, ordförande

Migelle Wikström, sekreterare

Beslutande: Louise Callenberg, ordförande, Roberth Krantz, Mattias Benke, Lars G
Linder, Margareta Karlsson, Per Lindberg, Sven Gunnar Persson, Anette Nordgren,
Ann-Christin Alexius, Eric Westroth, Olle Reichenberg, Johnny Lilja, Lars B
Andersson och Irene Oskarsson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Olov Lindquist och Marja Sandin-Wester.
Biskoparna Åsa Nyström och Karin Johannesson har deltagit i utskottets överläggningar.
Särskilt yttrande
Sverigedemokraterna finner det principiellt olyckligt att – i tider av ekonomisk
återhållsamhet och uppmaningar om sparsamhet – införa nya och utökade möjligheter
att betala ut ersättningar och arvoden från Svenska kyrkans medel på nationell nivå.
Även om det kan förmodas vara förhållandevis små summor i sammanhanget, sänder
det inte rätt signaler ut i övriga organisationen. Det är emellertid klokt att kontinuerligt
se över arvodesbestämmelserna, men vi vill uppmärksamma kyrkomötet på att vara
vaksam inför utvärdering av den reella arvodesförstärkningen. Vi är dessutom smärtsamt medvetna om ett sjunkande medlemsunderlag, vilket på lång sikt kommer att
försämra Svenska kyrkans ekonomi och sålunda är inte kostnadsdrivande förändringar
i ersättningsstadgan något som skall eftersträvas.
Jag finner inte anledning att reservera mig mot skrivelsen i den här delen, men
anser att det är av vikt att vi anammar försiktighetsprincipen i kostnadsdrivande påslag
på nationell nivå.
Eric Westroth
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Förslag till ändringar i ersättningsstadgan
Kyrkomötet beslutar att anta utskottets förslag till ändringar i kyrkomötets beslut
(SvKB 2012:17) om Ersättningsstadga.

Förslag till ändringar i ersättningsstadgan
Kyrkomötet beslutar i fråga om kyrkomötets beslut (SvKB 2012:17) om Ersättningsstadga
dels att nuvarande 6–13 §§ ska betecknas 11–17, 19 och 20 §§,
dels att rubrikerna närmast före nuvarande 6, 11, 12 och 13 §§ ska sättas närmast
före 11, 17, 19 och 20 §§,
dels att 1–3, 5, 11, 17 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 6–10 och 18 §§, och närmast före 6 och
18 §§ två nya rubriker, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I denna ersättningsstadga finns bestäm- I denna ersättningsstadga finns bestämmelser om arvoden för och ersättningar melser om arvoden för och ersättningar
till kyrkomötets ledamöter samt ledamö- till kyrkomötets ledamöter, ledamöter
ter och ersättare i organ som har utsetts och ersättare i organ som har utsetts av
kyrkomötet eller kyrkostyrelsen samt
av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen.
dem som enligt 8 § i övrigt är berättigade
till arvode och ersättning.
Arvodet kan utgå som ett sammanArvode kan utgå som ett sammanträdesarvode och som ett fast årsarvode. trädesarvode eller ett förrättningsarvode
och som ett fast årligt arvode.
Med ledamot i denna stadga avses även tjänstgörande ersättare.
2§
Sammanträdesarvode utgår för ett proto- Sammanträdesarvode utgår för deltagankollfört sammanträde oavsett samman- de i ett protokollfört sammanträde i ett
trädets längd. Endast ett sammanträdes- organ på den nationella nivån, oavsett
arvode per dygn kan utgå.
sammanträdets längd. Endast ett sammanträdesarvode per dygn kan utgå.
Sammanträdesarvodet utgör ersättSammanträdesarvodet utgör ersättning för inläsning, närvaro och ansvars- ning för inläsning, deltagande och antagande.
svarstagande.
3§
Sammanträdesarvode ska utgå till leda- Sammanträdesarvode utgår till ledamot
mot samt till ersättare som är närvarande samt till ersättare som deltar på ordföranpå ordförandes särskilda kallelse.
des särskilda kallelse.
Sammanträdesarvode utgår inte till den som enligt kyrkoordningen är skyldig att
delta i sammanträdet.
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Till kyrkomötets ledamöter utgår
sammanträdesarvode under kyrkomötets
sammanträdesdagar jämte en inledande
förberedelsedag vid varje session. Till
kyrkomötets ledamöter utgår dock inte
sammanträdesarvode enligt denna ersättningsstadga för ett sammanträde i något
annat organ under den tid som kyrkomötet är samlat.

Till kyrkomötets ledamöter utgår
sammanträdesarvode under kyrkomötets
sammanträdesdagar. Till kyrkomötets
ledamöter utgår dock inte sammanträdesarvode enligt denna ersättningsstadga för
ett sammanträde i något annat organ
under den tid som kyrkomötet är samlat.

5§
Sammanträdesarvode till ledamöter och Sammanträdesarvode till ledamöter och
till ersättare som är närvarande på till ersättare som deltar på ordförandes
ordförandes särskilda kallelse i organ särskilda kallelse i organ som är utsedda
som är utsedda av kyrkomötet eller kyr- av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen utgår
kostyrelsen, förutom till Arvodesnämn- med de belopp som Arvodesnämnden
dens ledamöter, utgår med de belopp fastställer.
som Arvodesnämnden fastställer.
Sammanträdesarvode till ledamöter i Arvodesnämnden utgår med ett belopp som
kyrkomötets presidium fastställer.
Förrättningsarvode
6§
Förrättningsarvode kan utgå till en
person enligt 8 § för en förrättning enligt
7 § som avser en kyrklig angelägenhet.
Förrättningen ska avse ett uppdrag som
utförs för den nationella nivåns räkning
och på uppdrag av ett organ utsett av
kyrkomötet eller kyrkostyrelsen eller
dess ordförande.
Endast ett förrättningsarvode per
dygn kan utgå, oavsett antalet förrättningar. Utgår ett sammanträdesarvode
för samma dygn som en förrättning genomförs utgår inget förrättningsarvode.
Förrättningsarvodet utgör ersättning
för förberedelse, deltagande och ansvarstagande.
7§
Med förrättning avses
1. presidiemöte i ett organ på den
nationella nivån som har utsetts av
kyrkomötet eller kyrkostyrelsen,
2. möte med sekreterare eller föredragande i ett organ enligt 1 med anledning av planering eller beredning av
organets sammanträden eller ärenden,
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3. överläggning med företrädare för
annat organ på den nationella nivån än
det egna organet,
4. deltagande i kongress, konferens,
studieresa eller informationsmöte,
5. deltagande i överläggning med
annan organisation, myndighet eller
företag,
6. överläggningar med företrädare
för andra organisatoriska delar av
Svenska kyrkan eller organisationer
närstående Svenska kyrkan,
7. deltagande i annan organisations
möten när personen är utsedd att företräda Svenska kyrkan, förutsatt att arvode inte utgår från den andra organisationen,
8. efter kallelse av kyrkomötets ordförande; överläggningar med företrädare för kyrkomötets nomineringsgrupper
avseende kyrkomötets arbete, och
9. för revisor; deltagande i revision
av den nationella nivåns verksamhet.
Arvodesnämnden får besluta vad som
i övrigt kan utgöra en förrättning.
8§
Förrättningsarvode kan utgå till
1. ordförande i ett organ utsett av
kyrkomötet eller kyrkostyrelsen som på
organets vägnar deltar i en förrättning,
2. ledamot eller ersättare i ett organ
enligt 1 som på uppdrag av organets
ordförande deltar i en förrättning,
3. företrädare för kyrkomötets nomineringsgrupper som deltar i en förrättning på kallelse av kyrkomötets ordförande,
4. person som av kyrkostyrelsen har
utsetts att representera eller företräda
Svenska kyrkan,
5. revisor för den nationella nivån
som deltar i revision.
Till kyrkomötets ordförande utgår
inte förrättningsarvode för en förrättning
som ingår i uppdraget som ordförande i
kyrkomötet. Sådant arvode utgår inte
heller till en person som utför ett uppdrag inom ramen för sin anställning
inom Svenska kyrkan.

13

O 2020:4
Bilaga 1

9§
Förrättningsarvode utgår med ett belopp
som Arvodesnämnden fastställer.
Förrättningsarvode till ledamöter i
Arvodesnämnden utgår med ett belopp
som kyrkomötets presidium fastställer.
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10 §
Den som har deltagit i en förrättning för
vilken förrättningsarvode har utgått, ska
lämna en redogörelse för det utförda
uppdraget. Detsamma gäller den som
har deltagit i en förrättning för vilken
ersättning enligt 17 eller 19 § har utgått.
Redogörelsen ska lämnas till det organ
på vars uppdrag deltagandet har skett.
6§
11 §
Till kyrkomötets ordförande samt förste och andre vice ordförande utgår ett fast årligt
arvode med de belopp som fastställs av Arvodesnämnden.
När Arvodesnämnden fastställer
arvodet för kyrkomötets ordförande ska
nämnden beakta att förrättningsarvode
inte kan utgå för en förrättning som ingår
i uppdraget som ordförande i kyrkomötet.
11 §
Till de som enligt 4 och 5 §§ har rätt att
erhålla sammanträdesarvode får också
betalas ersättning för styrkt förlorad
arbetsförtjänst. Semester och kompensationsledighet berättigar inte till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

17 §
Till den som enligt 4 och 5 §§ har rätt att
erhålla sammanträdesarvode får också
betalas ersättning för styrkt förlorad
arbetsförtjänst. Detsamma gäller den som
har deltagit i en förrättning som kan ge
rätt till förrättningsarvode enligt 6 §
första stycket. Semester och kompensationsledighet berättigar inte till ersättning
för förlorad arbetsförtjänst.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
betalas per sammanträdesdag med högst betalas per sammanträdes- eller förrättdet belopp som fastställs av Arvodes- ningsdag med högst det belopp som
nämnden.
fastställs av Arvodesnämnden.
Till den som har förlorat arbetsförtjänst men som inte kan redovisa för den får
betalas ersättning med ett belopp som motsvarar den sjukpenning som skulle ha
betalats från Försäkringskassan vid sjukdom.
Till den som har förlorat arbetsförtjänst men som inte kan redovisa för
den och som inte är folkbokförd i Sverige
får Arvodesnämnden besluta om ersättning ska utgå och med vilket belopp.
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18 §
Den som erhåller ersättning för förlorad
arbetsförtjänst har rätt till ersättning för
förlorad pensionsförmån motsvarande
4,5 procent av den ersättning som utbetalas för förlorad arbetsförtjänst.
12 §
19 §
Arvodesnämnden beslutar om de ersättningar för resor som ska tillämpas vid resor
med anledning av
– uppdrag som ledamot av kyrko– uppdrag som ledamot av kyrkomötet samt
mötet,
– uppdrag som ledamot eller ersättare
– uppdrag som ledamot, eller som
som närvarar på ordförandes särskilda ersättare som deltar på ordförandes särkallelse i organ utsedda av kyrkomötet skilda kallelse, i organ utsedda av kyrkoeller kyrkostyrelsen.
mötet eller kyrkostyrelsen, samt
– uppdrag som kan ge rätt till förrättningsarvode enligt 6 § första stycket.
___________
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2022.
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Bilaga 2
Kyrkostyrelsens förslag till kyrkomötesbeslut
Förslag till ändringar i ersättningsstadgan
Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkomötets
beslut (SvKB 2012:17) om Ersättningsstadga.

Förslag till ändringar i ersättningsstadgan
Kyrkomötet beslutar i fråga om kyrkomötets beslut (SvKB 2012:17) om Ersättningsstadga
dels att nuvarande 6–13 §§ ska betecknas 11–17, 19 och 20 §§,
dels att rubrikerna närmast före nuvarande 6, 11, 12 och 13 §§ ska sättas närmast
före 11, 17, 19 och 20 §§,
dels att 1–3, 5, 11, 17 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 6–10 och 18 §§, och närmast före 6 och
18 §§ två nya rubriker, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I denna ersättningsstadga finns bestäm- I denna ersättningsstadga finns bestämmelser om arvoden för och ersättningar melser om arvoden för och ersättningar
till kyrkomötets ledamöter samt ledamö- till kyrkomötets ledamöter, ledamöter
ter och ersättare i organ som har utsetts och ersättare i organ som har utsetts av
kyrkomötet eller kyrkostyrelsen samt
av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen.
dem som enligt 8 § i övrigt är berättigade
till arvode och ersättning.
Arvodet kan utgå som ett sammanArvode kan utgå som ett sammanträdesarvode och som ett fast årsarvode. trädesarvode eller ett förrättningsarvode
och som ett fast årligt arvode.
Med ledamot i denna stadga avses även tjänstgörande ersättare.
2§
Sammanträdesarvode utgår för ett proto- Sammanträdesarvode utgår för deltagankollfört sammanträde oavsett samman- de i ett protokollfört sammanträde i ett
trädets längd. Endast ett sammanträdes- organ på den nationella nivån, oavsett
arvode per dygn kan utgå.
sammanträdets längd. Endast ett sammanträdesarvode per dygn kan utgå.
Sammanträdesarvodet utgör ersättSammanträdesarvodet utgör ersättning för inläsning, närvaro och ansvars- ning för inläsning, deltagande och antagande.
svarstagande.
3§
Sammanträdesarvode ska utgå till leda- Sammanträdesarvode utgår till ledamot
mot samt till ersättare som är närvarande samt till ersättare som deltar på ordföranpå ordförandes särskilda kallelse.
des särskilda kallelse.
Sammanträdesarvode utgår inte till den som enligt kyrkoordningen är skyldig att
delta i sammanträdet.
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Till kyrkomötets ledamöter utgår
sammanträdesarvode under kyrkomötets
sammanträdesdagar jämte en inledande
förberedelsedag vid varje session. Till
kyrkomötets ledamöter utgår dock inte
sammanträdesarvode enligt denna ersättningsstadga för ett sammanträde i något
annat organ under den tid som kyrkomötet är samlat.

Till kyrkomötets ledamöter utgår
sammanträdesarvode under kyrkomötets
sammanträdesdagar. Till kyrkomötets
ledamöter utgår dock inte sammanträdesarvode enligt denna ersättningsstadga för
ett sammanträde i något annat organ
under den tid som kyrkomötet är samlat.

5§
Sammanträdesarvode till ledamöter och Sammanträdesarvode till ledamöter och
till ersättare som är närvarande på till ersättare som deltar på ordförandes
ordförandes särskilda kallelse i organ särskilda kallelse i organ som är utsedda
som är utsedda av kyrkomötet eller kyr- av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen utgår
kostyrelsen, förutom till Arvodesnämn- med de belopp som Arvodesnämnden
dens ledamöter, utgår med de belopp fastställer.
som Arvodesnämnden fastställer.
Sammanträdesarvode till ledamöter i Arvodesnämnden utgår med ett belopp som
kyrkomötets presidium fastställer.
Förrättningsarvode
6§
Förrättningsarvode kan utgå till en
person enligt 8 § för en förrättning enligt
7 § som avser en kyrklig angelägenhet.
Förrättningen ska avse ett uppdrag som
utförs för den nationella nivåns räkning
och på uppdrag av ett organ utsett av
kyrkomötet eller kyrkostyrelsen eller
dess ordförande.
Endast ett förrättningsarvode per
dygn kan utgå, oavsett antalet förrättningar. Utgår ett sammanträdesarvode
för samma dygn som en förrättning genomförs utgår inget förrättningsarvode.
Förrättningsarvodet utgör ersättning
för förberedelse, deltagande och ansvarstagande.
7§
Med förrättning avses
1. presidiemöte i ett organ på den
nationella nivån som har utsetts av
kyrkomötet eller kyrkostyrelsen,
2. möte med sekreterare eller föredragande i ett organ enligt 1 med anledning av planering eller beredning av
organets sammanträden eller ärenden,
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3. överläggning med företrädare för
annat organ på den nationella nivån än
det egna organet,
4. deltagande i kongress, konferens,
studieresa eller informationsmöte,
5. för ledamot eller ersättare i kyrkostyrelsen; deltagande i överläggning
med annan organisation, myndighet eller
företag,
6. överläggningar med företrädare
för andra organisatoriska delar av
Svenska kyrkan eller organisationer
närstående Svenska kyrkan,
7. deltagande i annan organisations
möten när personen är utsedd att företräda Svenska kyrkan, förutsatt att arvode inte utgår från den andra organisationen,
8. efter kallelse av kyrkomötets ordförande; överläggningar med företrädare för kyrkomötets nomineringsgrupper
avseende kyrkomötets arbete, och
9. för revisor; deltagande i revision
av den nationella nivåns verksamhet.
Arvodesnämnden får besluta vad som
i övrigt kan utgöra en förrättning.
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8§
Förrättningsarvode kan utgå till
1. ordförande i ett organ utsett av
kyrkomötet eller kyrkostyrelsen som på
organets vägnar deltar i en förrättning,
2. ledamot eller ersättare i ett organ
enligt 1 som på uppdrag av organets
ordförande deltar i en förrättning,
3. företrädare för kyrkomötets nomineringsgrupper som deltar i en förrättning på kallelse av kyrkomötets ordförande,
4. person som av kyrkostyrelsen har
utsetts att representera eller företräda
Svenska kyrkan,
5. revisor för den nationella nivån
som deltar i revision.
Till kyrkomötets ordförande utgår
inte förrättningsarvode. Sådant arvode
utgår inte heller till en person som utför
ett uppdrag inom ramen för sin anställning inom Svenska kyrkan.
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9§
Förrättningsarvode utgår med ett belopp
som Arvodesnämnden fastställer.
Förrättningsarvode till ledamöter i
Arvodesnämnden utgår med ett belopp
som kyrkomötets presidium fastställer.
10 §
Den som har deltagit i en förrättning för
vilken förrättningsarvode har utgått, ska
lämna en redogörelse för det utförda
uppdraget. Detsamma gäller den som
har deltagit i en förrättning för vilken
ersättning enligt 17 eller 19 § har utgått.
Redogörelsen ska lämnas till det organ
på vars uppdrag deltagandet har skett.
6§
11 §
Till kyrkomötets ordförande samt förste och andre vice ordförande utgår ett fast årligt
arvode med de belopp som fastställs av Arvodesnämnden.
När Arvodesnämnden fastställer
arvodet för kyrkomötets ordförande ska
nämnden beakta att förrättningsarvode
inte kan utgå för detta uppdrag.
11 §
Till de som enligt 4 och 5 §§ har rätt att
erhålla sammanträdesarvode får också
betalas ersättning för styrkt förlorad
arbetsförtjänst. Semester och kompensationsledighet berättigar inte till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

17 §
Till den som enligt 4 och 5 §§ har rätt att
erhålla sammanträdesarvode får också
betalas ersättning för styrkt förlorad
arbetsförtjänst. Detsamma gäller den
som har deltagit i en förrättning som kan
ge rätt till förrättningsarvode enligt 6 §
första stycket. Semester och kompensationsledighet berättigar inte till ersättning
för förlorad arbetsförtjänst.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
betalas per sammanträdesdag med högst betalas per sammanträdes- eller förrättdet belopp som fastställs av Arvodes- ningsdag med högst det belopp som
nämnden.
fastställs av Arvodesnämnden.
Till den som har förlorat arbetsförtjänst men som inte kan redovisa för den får
betalas ersättning med ett belopp som motsvarar den sjukpenning som skulle ha
betalats från Försäkringskassan vid sjukdom.
Till den som har förlorat arbetsförtjänst men som inte kan redovisa för
den och som inte är folkbokförd i Sverige
får Arvodesnämnden besluta om ersättning ska utgå och med vilket belopp.
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Ersättning för förlorad
pensionsförmån
18 §
Den som erhåller ersättning för förlorad
arbetsförtjänst har rätt till ersättning för
förlorad pensionsförmån motsvarande
4,5 procent av den ersättning som
utbetalas för förlorad arbetsförtjänst.
12 §
19 §
Arvodesnämnden beslutar om de ersättningar för resor som ska tillämpas vid resor
med anledning av
– uppdrag som ledamot av kyrko– uppdrag som ledamot av kyrkomötet samt
mötet,
– uppdrag som ledamot eller ersättare
– uppdrag som ledamot, eller som
som närvarar på ordförandes särskilda ersättare som deltar på ordförandes särkallelse i organ utsedda av kyrkomötet skilda kallelse, i organ utsedda av kyrkoeller kyrkostyrelsen.
mötet eller kyrkostyrelsen, samt
– uppdrag som kan ge rätt till förrättningsarvode enligt 6 § första stycket.
___________
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2022.

20

O 2020:4
Bilaga 3

Kyrkomötet
Kyrkorättsnämndens yttrande 2020:2y

Ändringar i kyrkoordningen

Kyrkorättsnämndens yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4 Ändringar i
kyrkoordningen m.m., avsnitt 2 Ansvar för nomineringsmöten inför val av församlingsråd, avsnitt 3 Tidpunkt för beslut om ändring i den lokala strukturen vid kyrkoval,
avsnitt 4 Tidpunkt för uttag av röstlängd vid direkta val, avsnitt 5 Ändringar i ersättningsstadgan och avsnitt 6 Övriga rättelser
Kyrkorättsnämnden har inget att erinra mot förslagen i skrivelsens avsnitt 3, 4 och 6.
Beträffande förslagen i avsnitten 2 och 5 med ändringar i ersättningsstadgan finns ett
par noteringar.
Nomineringsmöte, avsnitt 2
I kommentaren till 4 kap. 23 § sägs att det inte finns något hinder mot att ett nomineringsmöte genomförs inför ett fyllnadsval för det fall detta bedöms nödvändigt för att
exempelvis få fram kandidater. Då det kan uppstå tveksamheter om vad som gäller
kan det finnas anledning att sist i paragrafens första stycke göra följande tillägg: ”Vid
fyllnadsval får ett församlingsmöte eller annat öppet nomineringsmöte hållas.”
Ersättningsstadgan, avsnitt 5
I nya 7 § i ersättningsstadgan där det i nio punkter anges vad som avses med en
förrättning görs i två av punkterna en avgränsning av den personkrets som kan delta i
en viss förrättning. Det gäller punkterna 5 och 9. Vad gäller punkt 9 finns inga
invändningar. Genom punkt 5 blir deltagande i överläggning med annan organisation,
myndighet eller företag en förrättning bara för kyrkostyrelsens ledamöter eller
ersättare. Det ges ingen närmare motivering för avgränsningen till kyrkostyrelsens
ledamöter och ersättare. Det synes rimligt att även andra personer kan ha i uppdrag
att delta i en överläggning av det slag som anges i punkt 5 och att det även i sådant
fall är att se som en förrättning.
I sista stycket i nya 8 § sägs att något förrättningsarvode inte utgår till kyrkomötets
ordförande och i andra stycket i föreslagna 11 § att Arvodesnämnden när den
fastställer arvodet för kyrkomötets ordförande ska beakta att förrättningsarvode inte
kan utgå för detta uppdrag (kursiverat här). Det behöver klargöras om begränsningen
i 8 § bara ska avse förrättningsarvode för sådant som är direkt kopplat till uppdraget
som ordförande i kyrkomötet.
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Uppsala den 17 september 2020
På kyrkorättsnämndens vägnar
Britas Lennart Eriksson, ordförande

Gunnar Edqvist, sekreterare

Närvarande: Britas Lennart Eriksson, ordförande, Stig Eriksson, Mattias Benke,
Bengt Kjellgren, Manilla Bergström, Anna-Lena Järvstrand, Lotta Lind, Mats
Törnered och biskop Eva Nordung Byström.
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Kyrkomötet
Kyrkorättsnämndens yttrande 2020:4y

Ändringar i kyrkoordningen

Organisationsutskottet har begärt ett yttrande över tre justeringar i det förslag till
ändringar i ersättningsstadgan som kyrkostyrelsen har lagt fram i sin skrivelse
KsSkr 2020:4, avsnitt 5. Organisationsutskottets förslag.
Det gäller:
7 § första stycket, femte punkten, att orden ”för ledamot eller ersättare i
kyrkostyrelsen;” ska utgå.
8 § andra stycket, första meningen, att orden ”för en förrättning som ingår i
uppdraget som ordförande i kyrkomötet” ska läggas till sist i meningen.
11 § andra stycket att orden ”detta uppdrag” ska utgå och orden ”en förrättning
som ingår i uppdraget som ordförande i kyrkomötet” ska läggas till sist i stycket.
De av organisationsutskottet föreslagna justeringarna är i linje med vad kyrkorättsnämnden framfört i yttrandet 2020:2.
Kyrkorättsnämnden har inget att erinra mot organisationsutskottets förslag.
Digitalt sammanträde den 30 september 2020
På kyrkorättsnämndens vägnar
Britas Lennart Eriksson, ordförande

Gunnar Edqvist, sekreterare

Närvarande: Britas Lennart Eriksson, ordförande, Stig Eriksson, Mattias Benke,
Bengt Kjellgren, Anna-Lena Järvstrand, Lotta Lind, Mats Törnered och biskop Eva
Nordung Byström.
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Kyrkomötet
Organisationsutskottets betänkande 2020:5

Övriga rättelser

Sammanfattning
I betänkandet behandlas kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4, Ändringar i kyrkoordningen
m.m., avsnitt 6, Övriga rättelser. I skrivelsen föreslås några rättelser i kyrkoordningen.
Utskottet föreslår kyrkomötet att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i
kyrkoordningen.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen.

Skrivelsens förslag
Kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4, Ändringar i kyrkoordningen m.m.,
avsnitt 6, Övriga rättelser
Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen,
bilaga 1.

Yttrande från kyrkorättsnämnden
Kyrkorättsnämnden har yttrat sig över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4, avsnitt 6 i
Kn 2020:2y, bilaga 2.

Bakgrund
Kyrkostyrelsen föreslår en rättelse av ordet ”beslutordning” i 11 kap. 18 §, så att det
rätteligen står ”beslutsordning”. Vidare föreslås att rubriken närmast före 8 kap. 33 §,
benämnd ”[g]runder för bedömning av valsedlar”, flyttas och placeras närmast före
8 kap. 34 § och att det i stället införs en ny rubrik före 33 § av lydelsen ”Slutlig sammanräkning”.
Slutligen föreslår kyrkostyrelsen att rubrikerna närmast före 29 kap. 2–6, 9 och
10 §§ sätts närmast före 29 kap. 1–5 respektive 8 och 9 §§. I samband med kyrkomötet
2019 beslutades ett antal ändringar i kyrkoordningens 29:e kapitel (SvKB 2019:9).
Bland annat numrerades ett antal bestämmelser om. Av misstag flyttades dock inte
rubrikerna närmast före de omplacerade bestämmelserna, varför kyrkostyrelsen föreslår att rubrikerna i stället justeras nu.
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Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen.
Organisationsutskottet tillstyrker de av kyrkostyrelsen föreslagna rättelserna i kyrkoordningen. Utskottet noterar att det gällande ändringarna i 11 kap. 18 § och 29 kap.
1–3 §§ gäller en särskild beslutsordning enligt 11 kap. 19 §.
Digitalt sammanträde den 30 september 2020
På organisationsutskottets vägnar
Louise Callenberg, ordförande

Kajsa Walleng, sekreterare

Beslutande: Louise Callenberg, ordförande, Roberth Krantz, Mattias Benke, Lars G
Linder, Margareta Karlsson, Per Lindberg, Sven Gunnar Persson, Anette Nordgren,
Benny Ahremark Persson, Ann-Christin Alexius, Eric Westroth, Olle Reichenberg,
Johnny Lilja, Lars B Andersson och Irene Oskarsson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Olov Lindquist och Marja Sandin-Wester.
Biskoparna Åsa Nyström och Karin Johannesson har deltagit i utskottets överläggningar.
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Bilaga 1
Kyrkostyrelsens förslag till kyrkomötesbeslut
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Bilaga 1

Förslag till ändringar i kyrkoordningen
Kyrkomötet beslutar i fråga om kyrkoordningen
dels att rubriken närmast före 8 kap. 33 § ska sättas närmast före 8 kap. 34 §,
dels att rubrikerna närmast före 29 kap. 2–6, 9 och 10 §§ ska sättas närmast före
29 kap. 1–5 respektive 8 och 9 §§,
dels att det närmast före 8 kap. 33 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Slutlig
sammanräkning”,
dels att ordet ”beslutordningen” i 11 kap. 18 § ska ersättas med ”beslutsordningen”.
___________
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.
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Kyrkomötet
Kyrkorättsnämndens yttrande 2020:2y

Ändringar i kyrkoordningen

Kyrkorättsnämndens yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2020:4 Ändringar i
kyrkoordningen m.m., avsnitt 2 Ansvar för nomineringsmöten inför val av församlingsråd, avsnitt 3 Tidpunkt för beslut om ändring i den lokala strukturen vid kyrkoval,
avsnitt 4 Tidpunkt för uttag av röstlängd vid direkta val, avsnitt 5 Ändringar i ersättningsstadgan och avsnitt 6 Övriga rättelser
Kyrkorättsnämnden har inget att erinra mot förslagen i skrivelsens avsnitt 3, 4 och 6.
Beträffande förslagen i avsnitten 2 och 5 med ändringar i ersättningsstadgan finns ett
par noteringar.
Nomineringsmöte, avsnitt 2
I kommentaren till 4 kap. 23 § sägs att det inte finns något hinder mot att ett nomineringsmöte genomförs inför ett fyllnadsval för det fall detta bedöms nödvändigt för att
exempelvis få fram kandidater. Då det kan uppstå tveksamheter om vad som gäller
kan det finnas anledning att sist i paragrafens första stycke göra följande tillägg: ”Vid
fyllnadsval får ett församlingsmöte eller annat öppet nomineringsmöte hållas.”
Ersättningsstadgan, avsnitt 5
I nya 7 § i ersättningsstadgan där det i nio punkter anges vad som avses med en
förrättning görs i två av punkterna en avgränsning av den personkrets som kan delta i
en viss förrättning. Det gäller punkterna 5 och 9. Vad gäller punkt 9 finns inga
invändningar. Genom punkt 5 blir deltagande i överläggning med annan organisation,
myndighet eller företag en förrättning bara för kyrkostyrelsens ledamöter eller
ersättare. Det ges ingen närmare motivering för avgränsningen till kyrkostyrelsens
ledamöter och ersättare. Det synes rimligt att även andra personer kan ha i uppdrag
att delta i en överläggning av det slag som anges i punkt 5 och att det även i sådant
fall är att se som en förrättning.
I sista stycket i nya 8 § sägs att något förrättningsarvode inte utgår till kyrkomötets
ordförande och i andra stycket i föreslagna 11 § att Arvodesnämnden när den
fastställer arvodet för kyrkomötets ordförande ska beakta att förrättningsarvode inte
kan utgå för detta uppdrag (kursiverat här). Det behöver klargöras om begränsningen
i 8 § bara ska avse förrättningsarvode för sådant som är direkt kopplat till uppdraget
som ordförande i kyrkomötet.
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På kyrkorättsnämndens vägnar
Britas Lennart Eriksson, ordförande

Gunnar Edqvist, sekreterare

Närvarande: Britas Lennart Eriksson, ordförande, Stig Eriksson, Mattias Benke,
Bengt Kjellgren, Manilla Bergström, Anna-Lena Järvstrand, Lotta Lind, Mats
Törnered och biskop Eva Nordung Byström.
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Kyrkomötet
Organisationsutskottets betänkande 2020:6

Verksamhetsberättelse 2019 för Svenska kyrkans
arvodesnämnd för den nationella nivån

Sammanfattning
I detta betänkande behandlas verksamhetsberättelse 2019 för Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån. Organisationsutskottet föreslår att kyrkomötet
beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2019 för Svenska kyrkans
arvodesnämnd för den nationella nivån till handlingarna.

Bakgrund
Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån (Arvodesnämnden) är enligt
10 kap. 11 § kyrkoordningen ett särskilt organ med uppgift att fastställa arvoden för
och ersättningar till kyrkomötets ledamöter, samt ledamöter och ersättare i organ som
har utsetts av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen. Sammanträdesarvoden för nämndens
egna ledamöter fastställs dock av kyrkomötets presidium.
Arvodesnämnden består av en ordförande och fyra övriga ledamöter. Av ovanstående bestämmelse i kyrkoordningen framgår att nämnden självständigt ska fullgöra
de uppgifter som anges i instruktionen för nämnden, vilket innebär att kyrkomötet och
andra organ på nationell nivå inte får lägga sig i hur nämnden hanterar enskilda ärenden.
Det finns inte heller utrymme för någon annan generell reglering av Arvodesnämnden
än den som finns i kyrkoordningen och nämndens instruktion. Någon granskning av
hur arvodesnämnden fullgjort sitt uppdrag är inte avsedd att ske från kyrkomötets sida.
I 4 kap. 7 § tredje stycket kyrkomötets beslut (SvKB 1999:3) om Arbetsordning
för kyrkomötet anges att organisationsutskottet bereder till kyrkomötet överlämnad
verksamhetsberättelse för Arvodesnämnden.
Nämndens verksamhetsberättelse
Under år 2019 har arvodesnämnden sammanträtt vid två tillfällen. Arvodesnämnden
har under året tagit fram förslag till beslut gällande de arvoden och ersättningar som
ska gälla för mandatperioden 2022–2025. Utgångspunkten har varit den nationella
nivåns behov av ansvarstagande, ärendeomfattning i det aktuella organet, periodicitet
i verksamheten, krav på tillgänglighet och föreskriven specialistkompetens. Behovet
av förrättningsarvode bygger på att rimlig ersättning ska utgå för utfört arbete vid
sidan av sammanträden.
Med anledning av den genomlysning av nivåer för arvoden och ersättningar som
Arvodesnämnden arbetade med under år 2018, lämnades i februari 2019 en skrivelse
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till kyrkostyrelsen där nämnden närmare beskrev de behov som finns vad gäller
införande av förrättningsarvode, kompensation av förlorad tjänstepensionsförmån
samt förtydligande av vad som avses med styrkt förlorad arbetsförtjänst.
I sin verksamhetsberättelse lyfter slutligen Arvodesnämnden att den ser behov av
att bestämmelser om förrättningsarvode införs i ersättningsstadgan.
Övrigt
Som framgår av Arvodesnämndens verksamhetsberättelse tillställdes kyrkostyrelsen
en skrivelse i februari 2019. Nämndens förslag har beretts inom kyrkokansliet och
resulterat i att kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2020 lagt fram en skrivelse med förslag
till ändringar i ersättningsstadgan (KsSkr 2020:4).

Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2019 för
Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån till handlingarna.
Avsikten med verksamhetsberättelsen är inte att det ska ske någon prövning av
Arvodesnämndens verksamhet. Kyrkomötet har inte heller att ta ställning till om
nämndens sätt att utföra sitt uppdrag ska godkännas eller inte. Därmed har inte heller
utskottet att värdera hur nämndens verksamhet bedrivs. Utskottet har inte heller i
övrigt funnit skäl att ta upp någon särskild fråga utifrån verksamhetsberättelsen.
Utskottet föreslår därför att kyrkomötet ska lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Digitalt sammanträde den 30 september 2020
På organisationsutskottets vägnar
Louise Callenberg, ordförande

Kajsa Walleng, sekreterare

Beslutande: Louise Callenberg, ordförande, Roberth Krantz, Mattias Benke, Lars G
Linder, Margareta Karlsson, Per Lindberg, Sven Gunnar Persson, Anette Nordgren,
Benny Ahremark Persson, Ann-Christin Alexius, Eric Westroth, Olle Reichenberg,
Johnny Lilja, Lars B Andersson och Irene Oskarsson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Olov Lindquist och Marja Sandin-Wester.
Biskoparna Åsa Nyström och Karin Johannesson har deltagit i utskottets överläggningar.
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Kyrkomötet
Organisationsutskottets betänkande 2020:7

Verksamhetsberättelse 2019 för Svenska kyrkans
valprövningsnämnd

Sammanfattning
I detta betänkande behandlas verksamhetsberättelse 2019 för Svenska kyrkans
valprövningsnämnd. Organisationsutskottet föreslår att kyrkomötet beslutar att lägga
verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2019 för Svenska kyrkans
valprövningsnämnd till handlingarna.

Bakgrund
Svenska kyrkans valprövningsnämnd är enligt 10 kap. 9 § kyrkoordningen ett särskilt
organ för att pröva överklaganden av val. Valprövningsnämnden ska självständigt
fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen, vilket innebär att kyrkomötet och
andra rikskyrkliga organ inte får lägga sig i hur nämnden hanterar enskilda ärenden.
Det finns inte heller utrymme för någon annan generell reglering av valprövningsnämndens verksamhet än den som finns i kyrkoordningen. Någon granskning av hur
valprövningsnämnden fullgjort sitt uppdrag är inte avsedd att ske från kyrkomötets sida.
I 4 kap.7 § tredje stycket i kyrkomötets beslut (SvKB 1999:3) om Arbetsordning
för kyrkomötet anges att organisationsutskottet bereder till kyrkomötet överlämnad
verksamhetsberättelse för Svenska kyrkans valprövningsnämnd.
Nämndens verksamhetsberättelse
Valprövningsnämndens verksamhet har liksom tidigare varit inriktad på att avgöra
inkomna ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt samt att detta ska ske utan onödigt
dröjsmål. Särskilt när det gäller beslut som föregår ett val och har betydelse för detta
är det viktigt att besluten fattas snabbt så att eventuella ändringar av de överklagade
besluten kan verkställas.
Under året har nämnden behandlat åtta ärenden, inklusive verksamhetsberättelsen
för 2018. Ärendena VN 2019/4 och 2019/8 avsåg överklagande av beslut avseende
efterträdarval. Övriga ärenden avsåg inbjudan att lämna synpunkter på promemoriorna Direkta val och Vissa frågor om biskopsval m.fl., VN 2019–1, Beslutsfattande på
distans, VN 2019–2, Några offentlighetsfrågor, VN 2019–5, Byte av uppdrag inom
vigningstjänsten, VN 2019–6, och Om biskopens uppdrag och tillsyn, VN 2019–7.
Valprövningsnämnden har redan tidigare år noterat att antalet överklagade beslut
har minskat något, särskilt i samband med val. Den bedömningen kvarstår även under
år 2019, som inte var ett valår.
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Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse 2019 för
Svenska kyrkans valprövningsnämnd till handlingarna.
Avsikten med verksamhetsberättelsen är inte att det ska ske någon prövning av
Valprövningsnämndens verksamhet. Kyrkomötet har inte heller att ta ställning till om
nämndens sätt att utföra sitt uppdrag ska godkännas eller inte. Därmed har inte heller
utskottet att värdera hur nämndens verksamhet bedrivs. Utskottet har inte heller i
övrigt funnit skäl att ta upp någon särskild fråga utifrån verksamhetsberättelsen.
Utskottet föreslår därför att kyrkomötet ska lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Digitalt sammanträde den 30 september 2020
På organisationsutskottets vägnar
Louise Callenberg, ordförande

Kajsa Walleng, sekreterare

Beslutande: Louise Callenberg, ordförande, Roberth Krantz, Mattias Benke, Lars G
Linder, Margareta Karlsson, Per Lindberg, Sven Gunnar Persson, Anette Nordgren,
Benny Ahremark Persson, Ann-Christin Alexius, Eric Westroth, Olle Reichenberg,
Johnny Lilja, Lars B Andersson och Irene Oskarsson.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Olov Lindquist och Marja Sandin-Wester.
Biskoparna Åsa Nyström och Karin Johannesson har deltagit i utskottets överläggningar.
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