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1 Arvodesnämndens organisation och sammansättning 
1.1 Arvodesnämndens uppgifter 
Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån (Arvodesnämnden) är enligt 
10 kap. 11 § kyrkoordningen ett särskilt organ som ska fastställa arvoden för och 
ersättningar till kyrkomötets ledamöter samt för ledamöter och ersättare i organ som 
har utsetts av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen. Arvodesnämnden ska dock inte fast-
ställa arvoden för och ersättningar till Arvodesnämndens egna ledamöter. 

1.2 Arvodesnämndens sammansättning 
Arvodesnämnden ska bestå av en ordförande och fyra övriga ledamöter och har under 
året haft följande sammansättning: 

Ledamöter 
Biskop emeritus Thomas Söderberg, ordförande, f.d. generalsekreteraren Leni 
Björklund, diakon Anna Lundblad, f.d. ordföranden i kyrkomötet Gunnar Sibbmark 
(t.o.m. 12 maj) och med. dr Gunnar Thorbert. 

Sekreterare 
Arvodesnämnden har ingen vald sekreterare. Nämndens kansligöromål har fullgjorts 
av handläggaren för kyrkomötet Emma Hansen Dahlqvist vid rättsavdelningen på 
kyrkokansliet. Kyrkojuristen Migelle Wikström vid kyrkokansliets rättsavdelning har 
varit nämnden behjälplig i juridiska frågor. 

Sammanträden 
Under 2020 har nämnden sammanträtt två gånger. Sammanträdena har genomförts 
som videomöten och ägt rum den 27 april och 3 december. 

1.3 Ekonomifrågor 
Arvodesnämnden har inte något självständigt budgetansvar och ingen egen intern-
budget. Kostnaderna för Arvodesnämndens verksamhet har för budgetåret 2020 täckts 
genom anslaget för verksamhetsområdet kyrkomötet. 
 
2 Arvodesnämndens ärenden 
Arvodesnämnden har lämnat synpunkter på kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 
ersättningsstadgan och konstaterar därvidlag att kyrkostyrelsen har hörsammat de 
synpunkter som nämnden under mandatperioden framfört vad det gäller behov av 
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ändringar i ersättningsstadgan. Efter kyrkomötets beslut om ändringar i ersättnings-
stadgan har nämnden fattat beslut om de arvoden och ersättningar som ska gälla för 
mandatperioden 2022–2025.  
 Arvodesnämnden ser det som önskvärt att frågan om ersättning för förlorad arbets-
förtjänst för förtroendevalda utan anställning och med egen verksamhet samt eventuellt 
borttagande av traktamente kan ingå i den planerade utvärderingen av förändringarna 
i ersättningsstadgan. 

 
3 Behov av översyn av vissa bestämmelser i 
kyrkoordningen m.m. 
Arvodesnämnden ser för närvarande inte behov av ytterligare ändringar i kyrkoord-
ningen eller ersättningsstadgan. 
 
Uppsala den 19 augusti 2021 
 
Thomas Söderberg  Emma Hansen Dahlqvist 
Ordförande Sekreterare 
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