
Mejlsvar från Livets ords styrelse 

Livets ord svarar på att anställda gett tionde av sina löner: 
”Vi ser tiondet som en biblisk princip, vilket vi har gemensamt med många andra kristna kyrkor och 
samfund. Tiondegivandet är däremot naturligtvis frivilligt.   
Anställda i kyrkan har möjlighet att ge sitt tionde direkt via löneavdrag om de så önskar, som en 
smidig lösning att sköta detta på. En liten del har valt att ge gåvan på det sättet, men detta är som 
sagt helt frivilligt och alternativet aktualiseras mycket sällan.” 
 
Livets ord svarar på att anställda uppmanats att avstå lön: 
”Så vitt vi förstår hade Livets Ord just i detta läge en ansträngd likviditet. Ett antal personer i 
ledningen tog ett initiativ att avstå från en månadslön för att hjälpa till i den ekonomiska situationen. 
Fler följde efter och en allmän möjlighet presenterades för personalen att göra samma sak, 
naturligtvis helt frivilligt. Av vad vi kan se var det ta ett enstaka tillfälle och inget som skett med 
regelbundenhet.” 
 
Livets ord svarar så här angående tjänstepensionerna: 
Pensionsavtalet som tecknades för Livets Ord dåvarande styrelse 1998 var ett ITP2 avtal som var 
standard för tjänstepensioner vid det tillfället. Idag görs inga nya inbetalningar enligt det gamla 
systemet. Fyra av de fem personer avtalet gällde har gått i pension.   
2002 tecknades ett avtal för den dåvarande styrelsen som innebar en kompletterande livslång 
pension/ersättning med stegvis avtrappning. Samtliga i Livets Ords dåvarande styrelse har bett om 
ursäkt för dessa beslut, då man inser att de var olyckliga och felaktiga, och har avstått från dessa 
avtal. De är idag avslutade och inga av dessa ersättningar betalas ut.  
2007 infördes tjänstepensionsavsättningar på 3 % för all då anställd personal på Livets Ord, med 
kompensation bakåt för ett antal anställningsår för de längst anställda. Från och med 1 januari 2015 
har vi utökat villkoren så att de fullt ut motsvarar ITP1, d.v.s. 4,5 %. Vi har också gett retroaktiv 
pension för all idag anställd personal från anställningens början, motsvarande 3 %. Alla i personalen 
har nu samma typ av tjänstepension, inklusive styrelse och chefer.  
Att det tog så lång tid att få igång ett tjänstepensionssystem för all övrig personal var djupt olyckligt. 
Livets Ords dåvarande styrelse har bett om ursäkt för detta.  
Livets Ords nuvarande styrelse har tillsatt en oberoende ekonomisk rådgivningsgrupp som sätter 
nivåer för styrelsens löner. Styrelsen har också fattat beslut om att styrelseuppdraget ska vara helt 
frikopplat från särskilda förmåner, samt breddat kompetensen, insynen och delaktigheten i Livets 
Ords övergripande arbete genom att tillsätta en rad nya styrelser inom olika verksamhetsområden. 
 
Livets ord svar angående köp av Ekmans villa 
4) Livets ord har köpt Ulf Ekmans villa på Vinbärsgatan. Vi vill veta om och vad familjen betalade i 
hyra när de bodde kvar i huset, samt om Ulf Ekman förmånsbeskattats för detta.  
Fastigheten på Vinbärsgatan köptes in som pastorsbostad år 1994, vilket redovisades av dåvarande 
ekonomiansvarig vid ett av våra församlingsmöten.   
Ulf Ekman betalade förmånsvärdet av tjänstebostaden, inte hyra. Summan stämdes av mot 
Skatteverket och befanns vara i linje med gällande nivåer.  
  
Livets ord svar på uppgift att Jonathan Ekman fått ersättning under studier i USA: 
”Vid Jonathan Ekmans första studietid i USA, år 1999, utgick ingen ersättning alls från Livets Ord.   
Vid den andra studieperioden, aug 2000 - maj 2001, betalades bastraktamente och Jonathan hade 
under perioder tillgång till en bil som tillhör Livets Ords USA-kontor, däremot ingen lön eller 
ersättning för boende. Vår uppfattning är att beslutet motiverades av att han skötte ett antal 
administrativa sysslor på Livets Ords USA-kontor.” 
 
Livets ord svarar angående sekretessavtalen: 



”Livets Ords policy är att inte kommentera anställdas löner och villkor, av hänsyn till de inblandades 
integritet.   
Nivåerna i båda dessa överenskommelser ligger väl inom ramen för vad som är brukligt och skäligt.  
På inrådan av våra juridiska ombud gjordes avtalet med Robert Ekh icke offentligt.” 
 
Livets ord svarar angående kärleksgåvan på 94 000 NOK 
”Summan från Norge - förutsatt att vi avser samma gåva - uppgick till 75 000 kr (inte 94 000 kr), 
betalades från den aktuella församlingen direkt till Livets Ord och finns bokförd som en gåva till vårt 
arbete i Israel. Beloppet tillföll inte Ulf Ekman privat. Vi har kontaktat den aktuella församlingen och 
fått denna uppgift bekräftad.” 
 
Livets ord uppger att man skänkt 50 400 kr till kyrkbygget i Ukraina 
”Den byggnaden du specifikt nämner på Sokolinaya street har vi gett en gåva på 50 400 kr till. Den 
resterande summan till en annan kyrkbyggnad samt humanitärt arbete i Ukraina.” 
 
Livets ord svarar om Paduns uppgifter 
”Vi har aldrig begärt av eller uppmanat någon av dessa församlingar att ge tionde till Livets Ord i 
Uppsala. I den mån detta har skett har det varit på församlingars eget initiativ, och är inget vi varit 
medvetna om.   
Att inga tionden utkrävts intygas i en separat skrivelse från nationella ledare för vårt övriga 
rysktalande nätverk.  
I vår ekonomiredovisning finns registrerade gåvor till Livets Ords arbete från Ukraina på totalt 110 
000 kr, utöver researvoden etc. Då landet till stor del använder kontant hantering kan ytterligare 
gåvor ha getts direkt i kollekter i samband med konferenser etc. Detta är av naturliga skäl inget vi 
känner till eller har specifik redovisning på.  
Angående resekostnader, hotell etc: normal policy både inom och utanför Livets Ords nätverk är att 
mottagande församling står för omkostnaderna vid ett besök av predikant eller bibellärare - så gör vi 
också själva. Vi ställer däremot från vår sida aldrig krav på viss standard, och har bott både på 
kyrkgolv och på hotell. Den mottagande församlingen avgör detta utifrån sina förutsättningar.” 


