verksamhetsberättelse
och årsredovisning 2014
svensk a k yrk ans arbetsgivarorganisation

svenska kyrkans arbetsgivarorganisations

värdeord
Tillgängliga
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska ha en hög servicenivå med lyhörda,
flexibla, närvarande, engagerade och snabba medarbetare.

Professionella
Medarbetarna ska vara kunniga, kompetenta och drivande. Organisationen ska ha
en väl fungerande struktur, ha goda kunskaper om Svenska kyrkans verksamhet
och organisation samt ha ett tydligt tjänsteutbud. Det ska finnas gemensamma
kvalitetssäkrade arbetssätt, metoder och modeller.

Nytänkande
Medarbetarna ska vara proaktiva, utvecklingsfokuserade, utmanande och modiga.

Tydliga
Organisationen ska vara tydlig med sitt tjänsteutbud och vad det innebär att vara
medlem. Organisationen ska ha en väl fungerande kommunikation,
både internt och externt.

Respektfulla
Medarbetarna ska ha ”ett kallt huvud och ett varmt hjärta”, vara empatiska,
konsekventa och behandla medlemmar och medarbetare på ett respektfullt sätt.

Bild framsidan. Sitta tillsammans som modeller infällda i en skiss.
Detta förslag helt i massiv ek vann arbetsgivarorganisationens
designtävling Måste en gravsten vara av sten?
Förslagsställare: Per Brandstedt, Karleby Surprise Laboratory.
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vd har ordet

att orka tänka nytt i en
föränderlig värld
Hur ska man bäst summera ett år som
gått och uttrycka sin vilja för året som
kommer? Jag väljer att göra det med
orden vision och värdeord. Säkert har
många läsare egna erfarenheter av att
delta i strategiska processer som varit
intressanta och kanske till och med
meningsfulla. Samtidigt finns kanske
en känsla av misströstan för att det inte
blev mer än en bra process och vackra
formuleringar, utan avtryck i vardagsverksamheten. Jag har flera sådana erfarenheter men jag har också varit med
om att det kan vara precis tvärtom.

arbetsgivarna i Svenska kyrkan tillgång
till denna kunskapsbank med över 1500
mallar och blanketter med tillhör-ande
anvisningar och instruktioner. Vi hoppas
att alla arbetsgivare ska ansluta sig till
VERA under 2015. Nu förbereder vi ett
nytt VERA-projekt så att även begravnings- och kyrkogårdsverksamheten ska
få tillgång till ett verktyg där man hittar
väsentlig information och för begravningsverksamheten anpassade mallar. Allt
på ett och samma ställe! Vår leverantör,
DraftIT, planerar också att lansera en
mobilapp.

För några år sedan formulerade arbetsgivarorganisationens styrelse och personal en vision, en verksamhetsidé och
värdeord som skulle vara vägledande för
den verksamhet som bedrivs. När jag nu
blickar tillbaka kan jag se att vår vision
Medlemsnytta i framkant präglar viljan
hos våra medarbetare att stödja arbetsgivarna i Svenska kyrkan, såväl i det
dagliga mötet med förtroendevalda och
chefer i församlingar och pastorat, som
i de mer strategiska projekt som vi drivit
under de senaste åren. Jag säger inte att
vi alltid lyckas tillföra medlemsnytta
men det finns en vilja som verkligen inte
går att ta miste på.

En stor händelse under året var designtävlingen med rubriken Framtidens
gravstenar. Temat för tävlingen var
Måste en gravsten vara av sten? Det
blir allt vanligare att gravrätter återlämnas innan den lagstadgade rätten till
en gravplats på 25 år har gått ut. Då
behöver vi fråga oss om det beständiga
materialet sten är det bäst lämpade för
en gravanordning. Natursten är därtill
ett ändligt material och mycket resurskrävande vid brytning, bearbetning och
transport.

Ett av våra värdeord är att vi ska vara
nytänkande. Det är viktigt att nytänkandet tar sin utgångspunkt i medlemmarnas
intressen och verksamhet. Vi vill tillföra
värde i arbetsgivarnas vardag men också
vara en arbetsgivarorganisation som
utmanar och vågar gå nya vägar. Jag vill
påstå att vi satt ambitionsnivån högt när
det gäller nytänkandet under året som
gått. Det jag främst tänker på är VERA
och designtävlingen Måste en gravsten
vara av sten?
Under 2013 förberedde vi introduktionen
av VERA, vårt webbaserade stöd inom
områdena arbetsmiljö, arbetsrätt och lön.
Implementering skedde under 2014 och i
dagsläget har nästan 2000 företrädare för
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Vår tidning Ducatus gick till final i
Svenska Publishingpriset. Det är roligt
att få en sådan bekräftelse på allt det
hårda jobb som medarbetarna lagt ner
för att skapa en tidning av högsta kvalitet för arbetsgivarna i Svenska kyrkan.
Under 2014 beslöt också arbetsgivarorganisationens styrelse att Ducatus
skulle bli en medlemstidning och alla
arbetsgivare får nu ett exemplar av
tidningen inom ramen för sin medlemsavgift.
Viljan att få bidra till Svenska kyrkans
verksamhet även 2015 ger oss energi
att ta krafttag. Nu blickar vi framåt och
genomför under 2015 sexton ordförandeträffar och fyra kyrkoherdesamlingar.
Helén Källholm
Verkställande direktör

medlemsnytta i framkant
Våra övergripande mål

Utgångspunkter för
vår verksamhet

Medlemmarna ska ges goda förutsättningar att utvecklas som attraktiva
arbetsgivare med god arbetsmiljö.
Medlemmarna ska ges goda förutsättningar att bedriva begravningsverksamheten på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Arbetsgivarfrågor

Kollektivavtal
Arbetsrätt
Arbetsmiljö
Lönestatistik, per stift
och för hela landet
Pension
Rådgivning och förhandlingar
Metoder, mallar och blanketter
VERA - webbaserat
arbetsgivarverktyg
Särskilda insatser kring
styrelsearbete, ledningsgruppsutveckling och för- 		
ändringsledning
Stöd i omställningsprocesser
genom Kyrkans Trygghetsråd

Allt vi gör - rådgivning och service,
förhandling, utbildning och konsultinsatser - är anpassat till Svenska
kyrkans verksamhet och förutsättningar.

Begravnings- och
kyrkogårdsfrågor
Begravningslagen
Kyrkogårdsförvaltning
Kulturarv och kulturhistoria
Gravskötsel
Miljö- och grönytefrågor
Rådgivning
Metoder, mallar och blanketter
Arbetsvolymmätning och 		
övrig mätningsverksamhet
Expertutlåtanden i aktuella 		
begravningsfrågor
Stöd till forskning och
utveckling

Utbildningsverksamhet

Utbildningar över hela landet
Utbildningar på grundnivå 		
och med fördjupning
Uppdragsutbildningar på
förfrågan från medlemmarna
Konferenser, regionala och 		
rikstäckande
Chefs- och ledarskapsutveckling
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strukturen i svenska kyrkan

svenska kyrkans struktur
– en översikt
Arbetsgivarorganisationens verksamhet utgår från församlingens/pastoratets uppdrag att vara
arbetsgivare och huvudman för begravningsverksamheten. Kyrkorådet är pastoratets/församlingens
styrelse och är ytterst ansvarigt som såväl arbetsgivare som begravningshuvudman. För att kyrkorådet
ska fungera optimalt är det viktigt att roller och ansvarsfördelning är tydligt definierade.

att vara styrelse i svenska kyrkan
Kyrkoordningen anger att kyrkorådet är styrelse dels
i pastorat, dels i församling som inte ingår i pastorat.
I en församling som ingår i ett pastorat utgör istället
församlingsrådet dess styrelse. Detta innebär att det
finns flera organ som enligt kyrkoordningen anges vara
styrelse i ett pastorat, men att ansvaret ser olika ut.
Kyrkorådet har ansvar för hela pastoratet med alla ingående församlingar. Församlingsrådet har ett begränsat
ansvar kopplat till en församling i pastoratet. Kyrkorådets uppgifter och ansvar som styrelse är detsamma
oavsett hur stor församlingen eller pastoratet är. Församlingsrådets uppgift beror, utöver vad som framgår av
kyrkoordningen, på vad församlingsinstruktionen anger
att församlingen ska göra och vilka uppgifter kyrkorådet
valt att delegera till församlingsrådet.
Kyrkoherden är ledamot av kyrkorådet och därmed
en del av styrelsen. Kyrkoherden är också ledamot av
församlingsrådet men får utse en präst som arbetar i
församlingen att vara ledamot i hans eller hennes ställe.
Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har
gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Detta utgör
en viktig del av kyrkosynen i Svenska kyrkan.
Pastoratet har det övergripande ansvaret för att de
ingående församlingarna utför sin grundläggande uppgift. Kyrkorådet fattar övergripande beslut inom ramen
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för de mål och den inriktning som kyrkofullmäktige
beslutat om. Kyrkorådet ska kontinuerligt följa upp
verksamheten och skapa förutsättningar för att det
finns en arbetsorganisation som fungerar. Detta kräver
i sin tur att kyrkorådet får tillräcklig information om
verksamheten. Kyrkoherden leder all verksamhet, svarar för samordning och tillsyn, och ansvarar därmed
för det operativa arbetet. Kyrkoherden bör därför
kontinuerligt rapportera till kyrkorådet hur verksamheten fortlöper.

att vara arbetsgivare i svenska kyrkan
Bland församlingens eller pastoratets uppgifter ingår
att anställa och avlöna personal. Som verkställande
organ i församlingen eller pastoratet, och som dess
styrelse, är kyrkorådet arbetsgivare.
Arbetsgivare är den juridiska eller fysiska person som
ingår ett anställningsavtal med en arbetstagare. 2014
fanns drygt 690 arbetsgivare i Svenska kyrkan.
Med arbetsgivarrollen följer ett ansvar att fullfölja de
åtaganden och skyldigheter som regleras genom lagar,
kollektivavtal och praxis, kyrkoordningen och den
egna personalpolitiken. Ansvaret är i stort sett lika omfattande oavsett hur stor eller liten organisationen är.
Arbetsgivaransvaret omfattar alla moment och delar
från det att en rekrytering sker och en medarbetare anställs till att anställningen av någon anledning avslutas.

pastorat

församling
som inte ingår i pastorat

kyrkofullmäktige

kyrkofullmäktige

kyrkoråd

kyrkoråd

församling

församling

församlingsråd

församlingsråd

kf utser ledamöter

ev. delegerad befogenhet

Kyrkorådet är ytterst ansvarig som arbetsgivare. Det
ska se till att församlingen/pastoratet har en fungerande
personalpolitik, en god arbetsmiljö och att gällande
arbetsrättsliga lagar och avtal efterlevs. Kyrkorådet ska
fatta strategiska beslut om ramarna för personalpolitiken, såsom olika policier (till exempel arbetsmiljöpolicy)
och om de ekonomiska förutsättningarna för till exempel den årliga löneöversynen och arbetsmiljöarbetet. Det
operativa arbetet och de enskilda ärendena är frågor för
kyrkoherden, som ska leda all verksamhet. Kyrkoherden
är som chef och arbetsledare arbetsgivarens företrädare.

att vara huvudman för
begravningsverksamheten
I samband med relationsändringen mellan Svenska
kyrkan och staten år 2000 beslutades att Svenska
kyrkan även fortsättningsvis ska ansvara för begravningsverksamheten, förutom i Stockholms och Tranås
kommuner.

kf utser ledamöter

ev. delegerad befogenhet

Församlingen. Är den grundläggande lokala enheten.
Det beslutande organet är kyrkofullmäktige, styrelsen
kallas kyrkoråd och verksamheten leds av en kyrkoherde.
Pastorat. Består av flera församlingar som samverkar.
Det beslutande organet är kyrkofullmäktige, styrelsen
kallas kyrkoråd och verksamheten leds av en kyrkoherde. Pastoratet ansvarar för ekonomiska resurser,
personal och fastigheter, inklusive kyrkor. Församlingarna i pastoratet svarar för sin verksamhet och leds av
ett församlingsråd som utses av kyrkofullmäktige.
Kyrkoordningen. Svenska kyrkans interna regelverk.
Församlingsinstruktion. Redogör bland annat för
församlingens gudstjänstliv, kopplat till vad som står i
kyrkoordningen. Utarbetas av kyrkoherde och kyrkoråd, utfärdas av domkapitlet.

Huvudman för begravningsverksamheten är pastorat
alternativt församling. Det är huvudmannens skyldighet att tillhandahålla gravplatser till dem som vid
dödsfallet var folkbokförda inom en församling eller
kommun.
Huvudmannen ska även inom det egna förvaltningsområdet, eller genom avtal med en närbelägen huvudman, tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som
inte tillhör ett kristet trossamfund.
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FAKTA OM MEDLEMMARNA

arbetsgivarna och begravningshuvudmännen i svenska kyrkan
2014

2013

2010

2005

2000

Arbetsgivare i Svenska kyrkan

684

778

796

880

936

Pastorat

258

273

286

509

611

Församlingar som inte ingår i pastorat

418

491

496

357

311

Kyrkliga begravningshuvudmän

646

731

749

832

879

antal arbetsgivare/begravningshuvudmän
i svenska kyrkan per stift
Luleå stift

Härnösands stift

Uppsala stift
Karlstads stift

Västerås stift
Stockholms stift

Göteborgs stift

74/74

Härnösands stift

49/49

Karlstads stift

32/32

Linköpings stift

30/30

Luleå stift

35/37

Lunds stift

109/109

Skara stift

43/43

Stockholms stift

57/56

Strängnäs stift

54/54

Uppsala stift

64/66

Visby stift

16/16

Västerås stift

43/44

Växjö stift

64/64

Strängnäs stift
Linköpings stift

Skara stift

Visby stift

Göteborgs stift

Växjö stift

begravningsverksamheten 2014
646 kyrkliga begravningshuvudmän

Lunds stift

3 200 kyrkogårdar och begravningsplatser som
förvaltas av Svenska kyrkan
80 procent av de avlidna kremerades (70 procent år 2013)

hyressättning av
tjänstebostäder
Arbetsgivarorganisationen hyressätter alla
tjänstebostäder för präster i Svenska kyrkan,
förutom biskopsgårdarna. Vid ingången av
2014 fanns 293 tjänstebostäder i församlingar
och pastorat. Under året har 60 tjänstebostäder avvecklats. Hyrorna baserar sig på de
objektsbeskrivningar av tjänstebostaden som
hyresgäst och hyresvärd gemensamt fyllt i
och som sedan bearbetats av handläggaren
på arbetsgivarorganisationen.
Under 2014 varierade hyreshöjningarna mellan 1,2 procent och 2,7 procent.
Medelhöjningen för tjänstebostäderna
var 1,66 procent (2,0 procent 2013).
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70 538 begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans
ordning, 78,8 procent av antalet avlidna.
(2013 års siffror).		

Enligt kollektivavtalet ska hyran för
tjänstebostaden motsvara hyran för en
likvärdig bostad på orten och därför görs
jämförelser med allmännyttans hyror i
respektive kommun. Om lägenheten är
större än 100 kvadratmeter fastställs
hyran till ett värde motsvarande 100
kvadratmeter varmhyra.
Under 2014 har arbetsgivarorganisationen
i en överläggning med Skatteverket redo-

gjort för hyressättningen. Skatteverket
har konstaterat att eftersom hyressättningen för prästernas tjänstebostäder inte
förändrats och då antalet tjänstebostäder
fortsätter att minska har Skatteverket
inga planer att ändra i sitt tidigare så kal�lade meddelande om att hyresvärdet för
tjänstebostäder för präster ska beräknas
till marknadsmässig hyra för en bostad på
högst 100 kvadratmeter.

Procentuell
förändring

anställda i svenska kyrkan 2007 - 2014
Pedagogiska uppgifter

2014

2010

2007

2007-2014

3 816

4 050

4 150

-8,0 %

1 071

1 132

1 152

-7,0 %

2 881

3 296

3 382

-14,8 %

2 020

2 159

2 193

-7,9 %

7 503

8 057

8 190

-8,4 %

3 242

3 469

3 597

-9,9 %

20 533

22 163

22 664

-9,4 %

(Barntimmeledare, församlingspedagog, assistent,
förskollärare med flera)
Diakoniuppgifter
(Församlingsdiakon med flera)
Prästuppgifter
(Kyrkoherde, komminister, sjukhuspräst med flera)
Kyrkomusikaliska uppgifter
(Kantor, organist med flera)
Uppgifter inom mark och fastighetsförvaltning
(Kyrkogårdsarbetare, vaktmästare, husmor,
städare med flera)
Administrativa uppgifter
(Ekonomi- och löneassistent, kamrer/ekonom,
IT-tekniker med flera)
Totalt

anställda i svenska kyrkan som är medlemmar i fackliga organisationer
Fackförbund

Antal medlemmar Antal medlemmar

Minskning/

Procent

2014

2013

ökning

Kommunal

5 400

5 589

-189

-3,38

Vision

4 002

3 964

38

0,96

Kyrkans Akademikerförbund

3 544

3 608

-64

-1,77

Lärarförbundet

2 550

2 566

-16

-0,62

Akademikerförbundet SSR

257

259

-2

-0,77

Ledarna

216

215

1

0,47

Jurister, samhällsvetare och

173

164

9

5,49

DIK

125

103

22

21,36

Övriga

367

365

2

0,55

3 899

4 002

-103

-2,57

20 533

20 835

-302

ekonomer

Oorganiserade
Totalt

Antalet anställda har minskat med knappt 10 procent sedan 2007. Andelen av de anställda som är organiserade
i en facklig organisation har inte ändrats mellan 2013 och 2014. Kommunal är den största organisationen.
Den organiserar 26,8 procent. Därefter kommer Vision som organiserar 19 procent av de anställda. Lika stor
andel av de anställda är oorganiserade.
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lönestatistik

Kanslichef/verksamhetschef

8

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

40 200

42 600

43 800

45 100

47 000

48 400

50 000

Kyrkoherde

39 700

41 500

43 300

44 300

45 900

47 600

49 800

Kyrkogårdschef

33 800

35 500

36 000

37 300

38 200

39 600

40 900

Kyrkokamrer

30 700

32 100

33 400

34 300

35 700

37 000

38 200

Komminister

28 900

30 000

30 900

31 600

32 500

33 500

34 500

Organist

28 500

29 600

30 500

31 200

32 100

33 000

33 900

Diakon

25 100

26 200

27 000

27 700

28 600

29 400

30 300

Kantor

24 200

25 200

26 000

26 700

27 500

28 300

29 100

Församlingspedagog

23 200

24 200

25 000

25 600

26 300

27 100

27 900

Förskollärare

22 700

23 600

24 300

24 800

25 600

26 500

27 200

Assistent

21 600

22 500

23 200

23 800

24 600

25 300

26 100

löneskillnader mellan kvinnor och män
Medellön 2014
Kvinnor

Män

Kvot K/M*

Kanslichef/verksamhetschef

48 400

51 700

0,94

Kyrkokamrer

37 600

38 900

0,97

Kyrkogårdsarbetare

23 000

23 500

0,98

Kyrkvaktmästare

24 200

24 800

0,98

Organist

33 600

34 200

0,98

Diakon

30 300

31 000

0,98

Kantor

29 000

29 300

0,99

Komminister

34 200

34 700

0,99

Assistent

26 700

26 800

1,00

Församlingspedagog

27 800

28 100

0,99

Kyrkoherde

49 900

50 100

1,00

Fritids-/ungdomsledare

24 200

24 000

1,01

Förskollärare

27 200

27 400

0,99

Kyrkogårdschef

42 300

40 600

1,04

Samtliga

32 743

33 221

0,99

Befattning

* id tal under 1,00 är kvinnornas lön lägre än männens.
Här presenteras några av de största yrkesgrupperna. Lönestatistik för övriga befattningar finns på
www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

om lönestatistiken
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
genomför varje år, tillsammans med de
fackliga organisationerna, en sammanställning av utbetalda löner i november
månad året innan.
Syftet med sammanställningen är att
parterna ska få en gemensam bild av
löneutvecklingen inom kyrkan. Till grund
för insamlingen finns en modell för klassificering av olika befattningar, BSF, för att
jämförelser ska kunna göras mellan olika
befattningar mellan olika år.
Under 2014 övergick nästan alla kyrkliga
samfälligheter till pastorat. Kanslichefer var tidigare ofta direkt underställda
kyrkonämnden i en samfällighet. I en
samfällighet kunde samtidigt finnas flera
kyrkoherdar.
I ett pastorat är kyrkoherden numera den
högsta chefen vilket innebär att kansli-

chefernas ställning har ändrats. Denna
förändring avspeglas i 2014 års statistik
då medellönerna för kyrkoherde och
kanslichef nästan är identiska. Tidigare
hade kanslicheferna högre medellön.
Organisationsförändringen innebar även
att många tidigare kyrkoherdar fick
ändrade arbetsuppgifter. Ett flertal av
dem fick uppgifter som arbetsledande
komminister, men genom specialbestämmelse i kollektivavtalet har de behållit
sin gamla kyrkoherdelön. Löneökningen
för kyrkoherdar på 7,7 procent mellan
åren är alltså inte enbart ett resultat av
löneöversynsförhandlingar. En sådan
förändring av medellönen i BSF-gruppen
bör därför tolkas med försiktighet.
Även andra befattningsgrupper kan
innehållsmässigt variera mycket när det
gäller befattningens innehåll och ansvar,
till exempel befattningsgruppen kamrer.
Under 2014 påbörjades därför en över-

syn av BSF-koderna för att förbättra och
förtydliga bland annat chefsnivåer.

om lönestatistiken
uppdelad på kön
Alla arbetsgivare lämnar uppgifter till
SCB och i tabeller redovisas dels statistik
för olika åldersgrupper, dels en könsuppdelad statistik. Den redovisade statistiken visar faktiska löner. Ingen korrigering/vägning har gjorts med hänsyn till
att det finns skillnader mellan grupperna avseende till exempel ålder eller
utbildning. Det innebär att en tolkning
av resultatet måste göras med försiktighet och att det inte går att direkt svara
på om det till exempel finns osakliga
löneskillnader mellan könen. Däremot är
det möjligt att konstatera att skillnader
är oförklarade och kan behöva förklaras
med djupare analyser.

9

året som gått

2014

Ett år går fort, inte minst år 2014 för Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisations del. Året började med introduktion
av det webbaserade arbetsgivarstödet VERA och avrundades med finalen i designtävlingen samt det värdefulla samarbetet kring Fria eller fälla, en vägledning för avvägningar
vid hantering av träd i offentliga miljöer.

2014
januari

Webbverktyget
VERA lanseras
Den 15 januari lanserades VERA,
ett webbaserat stöd för ansvariga
för arbetsgivar- och personalfrågor inom Svenska kyrkan.
Innehållet är utvecklat exklusivt
för Svenska kyrkans verksamheter av arbetsgivarorganisationens sakkunniga tillsammans
med företaget draftIT.

januari

våren 2014

Digitala nyhetsbrev

Arbetsgivarkonferenser
i alla stift

Från och med januari 2014 övergick nyhetsbreven Observera kyrkogård respektive Arbetsgivare till att bli digitala.
De två nyhetsbreven kommer ut fem – sex gånger per år
och når fler än 2 000 prenumeranter vardera.

Arbetsgivarkonferenserna är till för informations- och
erfarenhetsutbyte mellan arbetsgivarorganisationen och
dess medlemmar. Ett tema detta år var Svenska kyrkans
arbetsgivares jämställdhetsarbete beträffande exempelvis
lönesättning.

april och oktober

Presidiekonferenser i
Stockholm, Skara och Ystad
Arbetsgivarorganisationen anordnade under året tre
presidiekonferenser. Dessa vänder sig till förtroendevalda,
kyrkoherdar och andra tjänstemän. Deltagarna fick möjlighet att fördjupa sig i olika frågor som rör styrelsearbete
och strategiskt ledarskap i en församling.
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september

Ducatus finalist i Svenska Publishing-Priset 2014
Arbetsgivarorganisationens medlemstidning heter Ducatus, ett
magasin om att leda och arbeta i
kyrka och begravningsverksamhet.
Tidningen kommer ut fem gånger
per år och ingår sedan slutet av
2014 i medlemsavgiften. För andra
intresserade går det bra att teckna
prenumeration.
I tävlingen Svenska Publishing-Priset
2014 utsågs Ducatus till en av sju
finalister i printkategorin Medlemstidningar yrke och bransch.
Juryn gav tidningen de bästa omdömena på bedömningsgrunderna
text (9 av 10 möjliga poäng) och
TREP (tryck, repro, efterbehandling
och pappersval, 7 av 10 möjliga).

september

november

Kyrkogårdskongress om
gestaltning och utveckling

Designtävlingen
Måste en gravsten
vara av sten?

Årets kyrkogårdskongress i kulturhuvudstaden Umeå handlade om
trädförnyelse och andra åtgärder för att gestalta och utveckla en
begravningsplats. Upplevelsen av en kyrkogård bestäms till stor del
av dess gestaltning. Vilka element som ingår och hur är de är sammanfogade till en helhet avgör platsens karaktär.
Andra frågor som diskuterades var de samhällsförändringar som
fordrar att kyrkogårdarna förnyas och utvecklas, till exempel vad
gäller att möta personer med olika trosuppfattningar, samt hur
gravskick med begränsad gravrätt kan gestaltas på ett estetiskt
och hållbart sätt.

Bidraget Sitta tillsammans vann arbetsgivarorganisationens designtävling Måste en gravsten
vara av sten? Det vinnande förslaget offentliggjordes vid en ceremoni på Vilorum på Svenska
mässan i Göteborg den 9 november.
Läs mer om tävlingen på sidorna 26-27.

december

Fria eller fälla
Träd i offentliga miljöer, till exempel på kyrkogårdar, i parker, alléer och i städer, orsakar
ibland konflikter mellan olika intressen. Vägledningen Fria eller fälla ger stöd och förståelse för
hur olika värden kan synliggöras och vägas in
när man planerar åtgärder på träd.
Fria eller fälla är ett samarbete mellan flera
myndigheter och organisationer, däribland
arbetsgivarorganisationen och Riksantikvarieämbetet.
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Tinne, gravvård i trä med en hätta i gjutgods och namnplattor i metall.
Förslagsställare: Monica Sandberg, Landskapsgruppen AB och
Markus Magnusson, White arkitekter AB.
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arbetsgivarfrågor
Arbetsgivarorganisationens medlemmar ska ges goda förutsättningar att
utvecklas som attraktiva arbetsgivare med god arbetsmiljö.

Hos Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation förenas
förhandlings- och arbetsrättslig kompetens med särskild insikt om kyrkans behov och kännedom om det
särskilda regelverk som gäller för Svenska kyrkan
genom kyrkoordningen.
Arbetsgivarorganisationen företräder sina medlemmar
gentemot de fackliga organisationerna och träffar centrala kollektivavtal som rör löner och allmänna villkor
för de anställda samt särskilda villkor för den egna
branschen. Utöver dessa intresseförhandlingar företräder arbetsgivarorganisationen sina medlemmar när det
uppstår tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare,
exempelvis vid tvister om anställningar, löneutbetalningar och uppsägningar.

fungerande verksamhet och en fråga om trovärdighet
för Svenska kyrkan. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har därför byggt upp kunskap om arbetsmiljörättsliga frågor och former för systematiskt
arbetsmiljöarbete för att kunna bidra till hälsa och väl
fungerande arbetsplatser.
Arbetsgivarorganisationen erbjuder både rådgivning
och utbildning inom såväl arbetsrätt som arbetsmiljö.
Det finns både centralt placerade rådgivare med särskild expertkunskap inom bland annat lönebildning,
pension och omställningsfrågor och regionalt placerade
rådgivare med bred HR-kunskap. De regionala handläggarna har huvudansvar för arbetsgivarna i ett eller
flera stift, som därmed får tillgång till kompetens och
stöd i sin närhet.

Ett viktigt område för arbetsgivarna är arbetsmiljöfrågorna. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för en

centrala förhandlingar och tvister i arbetsdomstolen
2014		2013 		2012 		2011
Centrala förhandlingar
Arbetsdomstolen

12		13		8 		17
3		

6 		

2 		

4

Flertalet centrala förhandlingar under 2014 har rört tvist med anledning av brott mot kollektivavtal eller tvist med anledning av
brott mot anställningsskyddet. Processerna i arbetsdomstolen har rört tvister med anledning av uppsägning på grund av personliga skäl samt brott mot medbestämmandelagen.

13

arbetsgivarfrågor

avtalsförhandlingar
I slutet av maj 2013 träffade parterna på Svenska
kyrkans avtalsområde överenskommelse om ett nytt
kollektivavtal. Avtalet är treårigt och löper ut den 31
mars 2016.

partsgemensam arbetsgrupp om löneavtalet

Det personalpolitiska utvecklingsavtalet, PU-avtalet,
har nu funnits i mer än 20 år. Parterna är överens om
att ett nytt avtal ska utarbetas inom det personalpolitiska området i Svenska kyrkan. En viktig inriktning i
ett nytt avtal är framtagande av ramavtal för samverkan mellan arbetsgivar- och arbetstagarparter. Under
2013 års förhandlingar var parterna överens om att
vissa frågor, som till exempel åtgärder för mångfaldsarbete skulle föras till översynen av det personalpolitiska
utvecklingsavtalet.

De grundläggande principerna i kyrkans löneavtal är
parterna överens om. Men under senare år har parterna
haft en gemensam uppfattning att löneavtalet bör moderniseras och göras mer pedagogiskt och lättläst.

Under 2014 har en partssammansatt grupp förberett
förhandlingar om nytt PU-avtal med ambitionen att ett
sådant ska träda i kraft under 2015.

Under 2014 har således inga ”traditionella” avtalsförhandlingar förts men parterna kom 2013 överens om
att viktiga avtalsfrågor skulle hänskjutas till arbetsgrupper att hanteras under den treåriga avtalsperioden.

Vid förhandlingarna 2013 enades parterna om att
tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att förenkla och
förbättra löneavtalet. Arbetsgruppen konstituerade
sig i mars 2014 och påbörjade sitt arbete. Efter några
månader lämnade KyrkA arbetsgruppen. Som motiv till
det beslutet anfördes främst att man strävade efter ett
löneavtal som endast gäller för KyrkA:s medlemmar.
Övriga parter fortsatte under 2014 med ett bra och
konstruktivt arbete. För arbetsgivarorganisationens del
står inriktningen av löneavtalet fast vilket innebär att
löneavtalet ska ge varje enskild arbetsgivare stort inflytande över både löneökningarnas storlek och fördelning
bland medarbetarna. Strävan mot att löneavtalet ska ha
en enhetlig utformning gentemot samtliga arbetsgivarorganisationers motparter kvarstår.

partsgemensam arbetsgrupp angående växling
av semesterdagstillägg mot ledighet
Parterna var också under 2013 års förhandlingar överens om att bilda en arbetsgrupp för att utreda möjligheten att införa regler där semesterdagstillägg växlas
mot ledighet. Arbetsgruppen skulle vara färdig sista
september 2014.
Sedan tidigare var det känt att arbetsgivarorganisationens medlemmar har olika uppfattning om behovet av
en sådan regel. Under våren 2014 genomfördes därför
en enkät bland ett antal utvalda medlemmar. Enkätresultatet visade att majoriteten av de medlemmar som
besvarade enkäten inte tyckte att det fanns anledning
att införa en regel om växling i kollektivavtalet.
Under början av hösten beslöt styrelsen att under
avtalsperioden inte införa en regel om växling av semesterdagstillägget mot extra betalda lediga dagar. Ett
beslut som också redovisades till den partssammansatta
arbetsgruppen.
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pu-avtalet

utlandsavtalet
För den verksamhet som bedrivs av Svenska kyrkan
i utlandet, dels i internationella avdelningen och dels
i utlandskyrkan, finns ett speciellt kollektivavtal för
Svenska kyrkans utlandsanställda. Avtalet i dess nuvarande utformning har gällt från år 2000. Det finns
behov av att se över avtalet från grunden för att anpassa det till den utveckling som sedan dess skett inom
utlandsverksamheten.
Parterna enades därför om att tillsätta en partssammansatt arbetsgrupp med uppdrag att se över avtalet i
grunden. Uppdraget påbörjades hösten 2013 och har
pågått under 2014 med avslutning senast senvåren
2015. Arbetsgruppen tar exempelvis upp frågor om
anställningsform, lönemodeller och försäkrings- och
pensionsfrågor.

80/90/100-modellen
Hösten 2014 träffade arbetsgivarorganisationen
och samtliga fem fackliga parter inom kyrkans område en överenskommelse om hur även arbetsgivare
inom Svenska kyrkan kan tillämpa den så kallade
80/90/100-modellen för nedtrappning av äldre medarbetares tjänstgöring. Syftet är att erbjuda äldre arbetstagare minskad arbetstid för att öka förutsättningarna
att kunna arbeta till planerad pensionsavgång. Allt för
att underlätta för framtida generationsväxling eller för
strukturförändringar inom Svenska kyrkan.
Modellen innebär att den arbetstagare som önskar, och om
arbetsgivaren medger detta, får möjlighet att gå ner i arbetstid till 80 procent, erhålla 90 procent av lönen och få 100
procent pensionsinbetalningar. Denna överenskommelse
med de fackliga parterna är inte ett kollektivavtal utan ett
förslag på hur en sådan lösning kan formuleras. Det innebär att arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens
om andra villkor än vad rekommendationen anger.

pensionsavtalet
I december 2012 presenterade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ett förslag till nytt tjänstepensionsavtal. I korthet gick förslaget ut på att alla anställda
skulle få en förmånsbestämd pension på löner upp
till 7,5 inkomstbasbelopp. De som tjänar mer skulle
dessutom få en premiebestämd pension på lönedelar
överstigande 7,5 inkomstbasbelopp.
Ur ett arbetsgivarperspektiv skulle den enskilde arbetsgivaren få betydligt bättre kontroll över pensionskostnaderna jämfört med nuvarande tjänstepensionsavtal.
Sannolikt skulle planen också bli mer kostnadseffektiv,
det vill säga den skulle innebära mer pension till arbetstagarna för varje inbetald pensionskrona med oförändrade kostnader för arbetsgivarna.

resultat både för dem med lägst och för dem med högst
inkomster. I december 2014 meddelade dock de fackliga organisationerna att de inte var beredda att gå in
i konkreta förhandlingar om nytt tjänstepensionsavtal
som vilade på den föreslagna grunden. Skälen var bland
andra att organisationerna befarade försämringar av
villkoren och att kyrkans avtalsområde var för litet för
ett helt eget pensionsavtal med tanke på bland annat
administrationskostnader. Arbetsgivarorganisationen
meddelade att organisationen avsåg att på nytt återkomma i tjänstepensionsfrågan.
Under 2015 ska Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations styrelse ta ställning till hur tjänstepensionsfrågan
ska drivas vidare.

Reformen är nödvändig då många arbetsgivare
fått betydligt högre pensionskostnader än räknat
eftersom beräkning av kostnad för den förmånsbestämda delen över 7,5 inkomstbasbelopp är
svår att göra innan arbetstagaren går i pension.
Strax före sommaren 2013 meddelade de fackliga parterna att de var beredda att diskutera
förslaget till nytt tjänstepensionsavtal. Diskussionerna inleddes i september 2013 och pågick
fram till december 2014. En stor del av tiden gick
åt till att med hjälp av aktuarie jämföra utfallet i
pension mellan gällande plan för Svenska kyrkan
och förslaget till ny tjänstepensionsplan avseende
olika yrken, karriärer och lönenivåer.
Enligt de jämförande beräkningar som gjordes gav den nya tjänstepensionsplanen ett gott

Kyrkans pensionskassa
Kyrkans pensionskassa förvaltar och administrerar tjänstepensionen för anställda i Svenska kyrkans församlingar,
pastorat och stift. Pensionskassan är en försäkringsförening och står därmed under Finansinspektionens tillsyn.
Pensionskassan hade 2014
• cirka 70 000 försäkrade individer
• ett pensionskapital på drygt 14 miljarder kronor
• en totalavkastning på kapitalet på 19,2 procent (4,4 procent år 2013)
• drygt 700 anslutna arbetsgivare
Pensionskapitalet förvaltas i samklang med Svenska kyrkans grundläggande värderingar. Dessa värderingar kommer till uttryck i kyrkans etiska riktlinjer som bland annat behandlar barnarbete, vapen, tobak, spel och pornografi.
Pensionskassans styrelse består av företrädare för både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom Svenska
kyrkan. I styrelsen för Kyrkans pensionskassa finns tre ledamöter utsedda av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, varav en är ordförande.
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att anställa utan att diskriminera
inom svenska kyrkan
diskrimineringslagen
Enligt diskrimineringslagen och dess förarbeten gäller
att kravet på samma religion på arbetsplatsen inte kan
omfatta alla anställda utan är beroende av arbetsuppgifternas innehåll. Det finns dock en risk att kyrkliga
arbetsgivare i sin rekrytering bryter mot diskrimineringslagens förbud att diskriminera på grund av religion eller annan trosuppfattning.
Exempel på arbetsuppgifter som torde kunna fullgöras
utan att den anställda är medlem i Svenska kyrkan är
administrativa uppgifter som ekonomi- och lönehantering, fastighetsförvaltning och uppgifter som en husmor
har. Arbetstagaren har genom anställningen ändå ett
lojalitetskrav gentemot sin arbetsgivare.
Enligt lagen gäller ett undantag från diskrimineringsförbudet vid verkliga och avgörande yrkeskrav som har
ett berättigat syfte, om kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet. Enligt lagens förarbeten avses
här bland annat en präst eller annan som ska arbeta
med själavård eller andra uppgifter som direkt berör
utövningen av religionen.
Av förarbetena framgår också att ett undantag från diskrimineringsförbudet kan gälla när arbetsuppgiften är
att ha en särskild uppgift att företräda Svenska kyrkan
utåt gentemot medlemmar och allmänhet.

kyrkoordningen
Förutom diskrimineringslagen finns kyrkoordningen
som enligt huvudregeln säger att anställda i Svenska
kyrkan ska vara medlemmar. Denna regel gäller inte
inom begravningsverksamheten.

Att anställa en person som inte är medlem i Svenska
kyrkan på en visstidsanställning möter enligt kyrkoordningen inga hinder, eftersom kyrkoordningen endast
reglerar tillsvidareanställningar. Man får även tillsvidareanställa en icke medlem om man har goda skäl för
att utnyttja det undantag från huvudregeln som finns i
kyrkoordningen. För begravningsverksamheten gäller
inte medlemskravet. Det förklaras av verksamhetens
karaktär av allmänt samhällelig uppgift. Ett krav på
medlemskap skulle då kunna innebära otillbörlig diskriminering.

samarbete med do
Efter ett arbete tillsammans med dåvarande diskrimineringsombudsmannen (DO) i början av 2000-talet konstaterades att kravet på medlemskap i Svenska kyrkan
inte är absolut för tillsvidareanställda. Medlemskap i
andra kyrkor borde i vissa fall godtas för tillsvidareanställning i Svenska kyrkan. Begravningsverksamheten
är, som tidigare nämnts, undantagen från medlemskravet. Arbetsgivaren kan av särskilda skäl avstå från att
kräva medlemskap för en tillsvidareanställning även i
andra fall. Avgörande är vad det är för arbetsuppgifter
man rekryterar till. Det gäller att vara saklig och tydlig
vid rekrytering. Det som kyrkan tillsammans med DO
enades om var: att inte slentrianmässigt gömma sig
bakom kyrkoordningsbestämmelser och att minnas de
undantag som kyrkoordningen faktiskt öppnar för.
Vid anställning inom Svenska kyrkan bör möjligheter
som en öppnare hållning kan innebära för verksamheten beaktas, och arbetsgivaren ska se till att ha tydliga
motiv varje gång man i en rekrytering kräver medlemskap.

vera – förstärkt medlemsservice
Genom arbetsgivarorganisationens löpande rådgivning
och jourtelefon är våra medarbetare alltid tillgängliga
för löpande rådgivning under kontorstid på vardagar.
I januari 2014 förstärktes medlemsservicen ytterligare.
Då lanserades VERA, arbetsgivarorganisationens webbaserade, kompletta uppslagsverk i arbetsgivarfrågor.
I VERA kan kyrkoherdar, övriga chefer, personalhandläggare och löneadministratörer inom kyrkan dygnet
runt, sju dagar i veckan, få svar på de flesta frågor som
hänger samman med arbetsgivarrollen inom Svenska
kyrkan.
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Alla som i sitt dagliga arbete på något sätt representerar arbetsgivaren kan kostnadsfritt få tillgång till VERA
genom att ansöka om licens. Hittills har närmare 2000
licenser delats ut. Av dessa är cirka hälften aktiva
användare. Under 2014 har nästan 100 000 sökningar
gjorts på VERA.
Arbetsgivarorganisationen satsar stora resurser på att
sprida kunskap och intresse om VERA så att fler chefer
och personalhandläggare söker licens och därefter
aktivt börjar använda VERA. Allt i en uttalad ambition
att ge hjälp till självhjälp.

Kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen tecknar för arbetsgivarnas räkning

Löneavtal
Innehåller grundläggande principer
för lönesättning, löneöversyner
och förhandlingsordning för avtalsperioden.
Allmänna bestämmelser
Reglerar bland annat frågor om
semester, arbetstider, sjuklön och
uppsägningstider.
Specialbestämmelser för
kyrkans personal
Lägerersättningar, bestämmelser
för präster, kyrkomusiker och
vaktmästare med flera.
Tjänstepensionsavtalet KAP-KL
Reglerar tjänstepension för alla
anställda, efterlevandepension
samt möjlighet till avtalspension.
Personalpolitiskt utvecklingsavtal, PU-avtalet
Innehåller bland annat regler om
medbestämmande, arbetsmiljö
och facklig verksamhet.
Kollektivavtal för Svenska
kyrkans utlandsanställda
Reglerar villkor för dem som av
Svenska kyrkan är anställda för
utlandstjänst.
Omställningsavtalet
Syftar till särskilda utvecklingsoch trygghetsåtgärder för de
anställda som blivit uppsagda
eller löper risk att bli uppsagda på
grund av arbetsbrist eller ohälsa.
Arbetsgivare kan få kostnadsbidrag till avtalspension för att lösa
övertalighet.
Befattningssystem för församlingar, samfälligheter, stift och
kyrkan på nationell nivå, BSF 01
Ger regler för olika befattningar
inom kyrkan för en god personaloch lönestatistik.
Kommunalt huvudavtal, KHA 94
Anger grundläggande regler om
förhandling, upprättande

av kollektivavtal och information
enligt lagen om medbestämmande
i arbetslivet.
Kommunalt avtal KAF-00 om
förhandlingsordning med mera
Skapar goda förutsättningar
för att så långt som möjligt genomföra centrala förhandlingar
om lön och allmänna anställningsvillkor med ekonomiskt rimliga
resultat.
Traktamentsavtal, Trakt 04
Reglerar de eventuella merkostnader som en arbetstagare kan
ha haft under tjänsteresa.
Bilersättningsavtal, BIA
Reglerar ersättning när arbetstagaren använder egen bil i tjänsten.
Överenskommelse om korrigering av preliminär lön med mera
Reglerar när arbetstagare erhållit
för mycket preliminär lön i förhållande till vad som avtalsenligt ska
utgå för avräkningsperioden.

försäkringar enligt
kollektivavtal
Avgiftsbefrielseförsäkring
Övertar arbetsgivarens
betalningsansvar för pensionsavgiften för långtidssjuka.
Avtalsgruppsjukförsäkring,
AGS-KL
Ger arbetstagaren mer sjuklön om
sjuklöneperioden överstiger 90
dagar.
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFAKL
Ger arbetstagaren ekonomisk
trygghet vid arbetsskador och
olycksfall på arbetsplatsen
samt färdolycksfall.
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL
Ger anhöriga ekonomiskt stöd vid
dödsfall.

Överenskommelse rörande vissa
frågor i samband med sommartid
Reglerar tidsangivningar i arbetstidsschema, beräkning av arbetstid med mera samt arbetstidslagens regler om veckovila och rast.
Överenskommelse om veckovila
enligt 14 § arbetstidslagen i vissa
fall, Veckovila 95
Reglerar vissa förutsättningar för
lokala avvikelseavtal från arbetstidslagens bestämmelse om
veckovila med mera.
Kollektivavtal för krigsoch beredskapsfrågor
Kollektivavtal om lön och
allmänna anställningsvillkor
mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och GS, Facket för
skogs-, trä- och grafisk bransch
Gäller för skogsarbetare
hos stiftens egendomsförvaltning.
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arbetsmiljöarbetet
Arbetsgivare är skyldiga att arbeta systematiskt och förebyggande för att säkra att inte arbetsförhållandena leder
till ohälsa eller olycksfall. Lika viktigt är det att främja de
arbetsförhållanden som bidrar till att personalen är frisk.
Arbetsgivarorganisationens arbetsmiljöarbete har under
året fokuserat på två huvudområden:
• Att bidra till att höja kunskaperna om arbetslivsrelaterad hälsa utifrån arbetsmiljörättens krav och
forskning.
• Att bidra till tydlighet i roller och ansvarsfördelning.
Arbetet har skett genom utbildningar, seminarier, artiklar och information i den webbaserade kunskapsbanken VERA samt på webben och i nyhetsbrevet Observera/arbetsgivare.
Arbetsmiljöutbildningar är en av våra återkommande
aktiviteter. Under året har vi genomfört både öppna
och anpassade sådana. En annan återkommande
aktivitet är erfarenhetsutbyte och fördjupning i nätverk.
Under hösten samlades regionala handläggare från
stiften och arbetsgivarorganisationen på temat Jämlikt
och hållbart arbetsliv. Ett forum för beslutsfattare inom
personalområdet har träffats två gånger under året.

tydliga roller bidrar till god arbetsmiljö
När roller och ansvarsfördelning är otydliga finns risk
för att arbetsmiljön påverkas negativt. Arbetsgivaror-
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ganisationen har därför inom arbetsmiljöverksamheten
haft särskilt fokus på aktiviteter för att skapa tydlighet
i roller mellan dem som styr och dem som leder.
2013 års projekt – Kyrkoråd/kyrkonämnd – ett tydligt
styrelseuppdrag har under 2014 blivit en del av den
löpande verksamheten. Seminarier har genomförts
under en eller flera dagar hos ett trettiotal församlingar,
pastorat och stift. Tillsammans med fyra stift och i egna
konferenser har ytterligare församlingar och pastorat
fått tillfälle att samtala om rollen.
Tillsammans med Svenska kyrkan på nationell nivå
samt Skara, Luleå och Uppsala stift har en pilotutbildning för kyrkoherdar som arbetat 1–5 år påbörjats.
Utbildningen syftar till att förtydliga rollen som kyrkoherde och chef.
Med en ny mandatperiod har omfattande satsningar
gjorts för att utbilda de förtroendevalda. Det har skett
genom ett samarbete mellan flera stift och våra regionala
arbetsgivarkonsulter som har medverkat vid stiftens
utbildningar. Tillsammans med fyra stift har fokus
också satts på styrelserollen i både kortare och längre
seminarier.
Intresset för lokala styrelseseminarier har också ökat
och genomfördes under året i församlingar och pastorat i tio stift.

Reflektion i rostfritt stål med gravsattas namn präglat direkt på plattan.
Förslagsställare: Jacob Sjöblom.

omställningsavtalet – kyrkans trygghetsråd
Kollektivavtalsstiftelsen Svenska kyrkans trygghetsråd
ger stöd till arbetstagare som blir eller riskerar
att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Arbetsgivare
kan också ansöka om stöd i samband med en uppsägning.

vid kompetensinventering, guidning till andra möjliga
branscher och yrken, karriärplanering, personlig rådgivning, upprättande av CV och simulerade intervjuer.
Arbetsgivare kan ansöka om stöd i processen inför en
uppsägning eller stöd till teamutveckling efter att uppsägningen är gjord, för att stärka de anställda som blir kvar.

Omställningsavtalet finansieras genom en avgift beräknad på arbetsgivarens årslönesumma. Medlen förvaltas
i Kollektivavtalsstiftelsen Svenska kyrkans trygghetsråd.

År 2013 utökades omställningsavtalet på försök på två
punkter:
• Omställning vid ohälsa.
• Arbetsgivare som beviljar särskild avtalspension till
arbetstagare för att lösa en övertalighet kan söka ett
särskilt kostnadsbidrag från Kyrkans Trygghetsråd.

Genom Kyrkans Trygghetsråd erbjuds uppsagda arbetstagare ett förstärkt omställningsprogram med en
personlig coach. Coachen ska bland annat ska ge stöd

stöd genom svenska kyrkans trygghetsråd 2014
				2014		2013
Uppsagda arbetstagare som fick coaching
32
43
Arbetstagare som fick nytt arbete efter coaching

12

12

Arbetstagare som fick löneutfyllnad*

4

8

Arbetstagare som fick AGE-ersättning**

4

13

Arbetstagare som gick vidare till studier

6

6

Arbetstagare som beviljades studiestöd

5

15

Arbetstagare som fick aktivitetsstöd

2

2

Arbetsgivare som fick stöd i uppsägningsprocesser

3

4

Arbetstagare som fick kostnadsbidrag till avtalspension

6

-

Arbetstagare som fick stöd vid ohälsa

6

-

Kyrkans Trygghetsråd
Kyrkans Trygghetsråd bildades 2006 genom att ett
omställningsavtal tecknades mellan Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation och
de fackliga parterna; Svenska
Kommunalarbetarförbundet,
Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarförbundet och
Lärarnas riksförbunds samverkansråd samt Akademikerförbundet SSR och Jusek
med förtecknade förbund.

*En arbetstagare som fått ett nytt arbete med lägre lön kan ansöka om löneutfyllnad.
**Avgångsersättning (AGE) är ett kompletterande inkomstskydd för den som är
arbetslös och har arbetslöshetsersättning.

intäkter, kostnader och kapital för svenska kyrkans trygghetsråd
2014

2013

2012

2008

Avgifter från arbetsgivarna*

7 699

7 698

3 855

19 583

Avkastning

4 278

5 115

5 270

1 956

Utbetalning för omställningsstöd,
varav utbetalt till utförare

4 242
1 512

4 234
1 860

4 754
2 411

1 209
980

Förmögenhet

151 586

134 737

117 326

54 381

Fritt eget kapital

130 215

122 490

113 690

54 381

* Avgiften från arbetsgivarna, räknat i procent av bruttolönerna, var 0,3 procent 2008, 0,05 procent 2012,
0,1 procent 2013 och 0,1 procent 2014. Kyrkans pensionskassa tillhandahåller lönesummorna.
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Gravpyra i helgjutet transparent eller färgat glas med namn graverade
direkt i glaset. Förslagsställare: Karl-Johan Sellberg.

20

begravnings- och kyrkogårdsfrågor

begravnings- och
kyrkogårdsfrågor
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är mer än en arbetsgivarorganisation. På kansliet finns en
samlad kompetens och unik erfarenhet när det gäller begravningsverksamhet och kyrkogårdsfrågor.

Medlemmarna, Svenska kyrkans begravningshuvudmän, får råd och stöd i juridiska frågor som begravningslagstiftning och förvaltningsrätt, inklusive stöd i
rättsprocesser. De får också stöd och råd i kulturarvs-,
miljö- och grönytefrågor.
Vanligt förekommande rådgivningsärenden under 2014
har varit frågor om gravrätter, säker montering av gravstenar och clearing.
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bedriver
även påverkansarbete genom att vara remissinstans till
utredningar och lagändringar som rör begravningsverksamheten. Arbetsgivarorganisationen deltar även
i det offentliga samtalet kring begravningsfrågor, till
exempel i frågor som rör gravstenssäkerhet. Representation finns i olika samrådsgrupper tillsammans med

företrädare för begravningsbranschen, begravningsbyråer, offentliga organ och Svenska kyrkans nationella
nivå.

mätningsverksamheten
Arbetsgivarorganisationen bistår även med sex externa
mätningskonsulter som finns runt om i landet. De utför
olika mätningsuppdrag såsom
• mätning av arbetsuppgifter för den som är anställd
med löneformulär,
• arbetsvolymmätning för bland annat särredovisning
för kostnaderna inom begravningsverksamheten,
• förslag till arbetsorganisation utifrån arbetsvolymberäkning och eventuell utredning kring arbetstider
med mera.
Under året har drygt femtio mätningsuppdrag hanterats.

kyrkogårdskongressen – en viktig mötesplats
En viktig mötesplats, som arbetsgivarorganisationen
anordnar tillsammans med Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, är den återkommande kyrkogårdskongressen. 2014 års kongress hölls i Umeå, som samma år var
europeisk kulturhuvudstad.
Årets tema var Kyrkogårdens gestaltning och utveckling. Ett viktigt tema då upplevelsen av en kyrkogård
till stor del bestäms av dess gestaltning. Platsens karak-

tär avgörs ofta av de element som ingår och hur de är
sammanfogade till en helhet.
På agendan stod även frågor om begravningsceremonier,
gravplatsens utförande enligt islamisk tradition samt hur
gamla gravkvarter bäst kan förtätas och förnyas.
Medarrangörer var Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer samt Svenska kyrkan Umeå.
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fria eller fälla
Träd i offentliga miljöer, till exempel på kyrkogårdar, i
parker, alléer och i städer, orsakar ibland konflikter mellan olika intressen. Skriften Fria eller fälla – en vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga
miljöer ger stöd och förståelse för hur olika värden kan
synliggöras och vägas in när man planerar åtgärder på
träd. Den behandlar även frågor som rör lagstiftning
och handläggning av ärenden samt presenterar en modell som visar hur man kan gå till väga om olika värden
kolliderar.
Fria eller fälla vänder sig i första hand till handläggare
på exempelvis länsstyrelser och kommuner men även till
beställare av trädvårdsåtgärder och nyplanteringar och
konsulter inom branschen.
Skriften är ett resultat av ett treårigt samarbete mellan
Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket,
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen
Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, Sveriges lantbruksuniversitet och
Länsstyrelserna.

begrepp inom begravningsverksamheten
I ett samverkansprojekt mellan olika företrädare inom
begravningsbranschen togs en ny och utökad version
av Begrepp inom begravningsverksamheten fram under
2014. Initiativtagare var SLU och samtliga medarbetare
på arbetsgivarorganisationens begravnings- och kyrkogårdsenhet deltog aktivt i projektet.

rasrisk – en arbetsmiljöfråga
Kyrkogårdspersonal använder olika typer av rasskydd, en
form av skyddsutrustning, när de gräver gravar.
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation drog därför under 2014 igång ett projekt för att geotekniskt
beräkna vilka jordtryck ett rasskydd kan utsättas för
beroende på jordtyp, gravdjup, grundvattennivå och
grävmaskin samt jordlåda intill graven.
Därefter möttes representanter för arbetsgivaroganisationen, Örebro kyrkogårdsförvaltning samt företrädare
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för kyrkogårdar och rasskyddstillverkare för att enas
om gränsvärden och regler för säkra rasskydd, exempelvis hur nära en grav en släpvagn kan placeras. Vidare har parterna kommit överens om att instruktioner
om säkert handhavande ska finnas från alla leverantörer/tillverkare av rasskydd och att dessa ska följas.
Genom överenskommelsen blir det också lättare för
kyrkogårdsförvaltningarna att kontrollera att de rasskydd som används uppfyller de överenskomna kraven.

laholm – årets kyrkogårdsförvaltning
Kyrkogårdsförvaltningen i Laholm utsågs till Årets kyrkogårdsförvaltning år 2014. Enligt juryn arbetar kyrkogårdsförvaltningen miljöinriktat och prioriterar hållbara
lösningar på ett framsynt sätt. Ett nytt kapell med och utan
religiösa symboler är en av flera lokaler som värms med
hjälp av berg- och luftvärmepumpar. Solceller försörjer i
samma fastighet kistförvaringen med energi. Det är lätt att
komma i kontakt med kyrkogårdsföreståndare och övrig
personal. Det råder ett välkomnande klimat på kyrkogårdarna.
Tillgängligheten är god med välskötta anläggningar,
serviceplatser och beläggningar anpassade för funktionshindrade. Flertalet gravskick erbjuds. Kulturarvet
ägnas stor uppmärksamhet och med hjälp av bevarandeplaner säkras olika tidsepoker på kyrkogårdarna. Nya
gravytor integreras i äldre gravkvarter på ett föredömligt sätt. Kulturhistoriskt intressanta gravvårdar restaureras och ett lapidarium, en samling äldre gravstenar,

planeras på Skummeslövs kyrkogård. Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och kontinuerligt och kommunikationsvägarna inom förvaltningen är korta och
präglas av öppenhet. Maskinpark och övrig teknisk
utrustning är uppdaterad och väl underhållen.
Med hänsyn tagen till att kyrkogårdsförvaltningen i
Laholm är förhållandevis liten anser juryn att de krav
man kan ställa på Årets kyrkogårdsförvaltning uppfylls
på ett förtjänstfullt sätt.
Det är sjunde året som utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning delas ut. Bakom utmärkelsen står, förutom
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, Föreningen Sveriges
Kyrkogårdschefer och Movium SLU.
Utmärkelsen vill uppmärksamma förtjänstfulla insatser
av långsiktig karaktär inom begravningsverksamheten.
Insatserna ska präglas av ett helhetsperspektiv.
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hantering av ebolasmittat stoft i krematorier
I början av 2014 bröt en kraftig epidemi av ebola ut i
flera länder i framförallt Västafrika. Närmare 10 000
män, kvinnor och barn har hittills fallit offer.
Utbrottet fick arbetsgivarorganisationen att väcka
frågan om riskbedömning och rutiner för ebolasmittat
stoft i Sverige. I samarbete med Linköpings kyrkogårdsförvaltning kontaktades ansvarig läkare vid högisoleringsenheten samt en smittskyddsläkare vid landstinget
i Östergötland. Utifrån de svar som lämnades gick
arbetsgivarorganisationen ut med följande angående
hanteringen i krematoriet:
Det troligaste scenariot om en ebolasmittad person
upptäckts i Sverige är att patienten förs till högisoleringsenheten vid Linköpings universitetssjukhus som
fungerar som nationell resurs vid högsmittsamma
allvarliga infektioner. Om patienten avlider där blir det
krematoriet i Linköping som får ansvara för kremeringen. Ebola är numera klassat som en samhällsfarlig
smitta inom Smittskyddslagen vilket innebär att något
alternativ till kremation inte tillåts.

vårdens personal hantera stoftet av den avlidna fram till
kremeringen.
Ebolavirus dör vid kremering. Det är därför riskfritt att
hantera aska, benrester och inplantat när kremeringen
är avslutad.
Följande förslag till rutiner för hur ebolasmittat stoft
ska hanteras har arbetats fram:
• Före första kremeringen av ebolasmittat stoft ska
krematoriepersonalen få en genomgång och utbildning
av personal från högisoleringsenheten.
• Lasarettet ska i förväg anmäla när de kommer att
transportera den avlidne till krematoriet.
• Krematoriet förbereds genom att passage är ledig och
ugn igång vid den tidpunkten.
• Ebolasmittat stoft med pacemaker tas inte emot
förrän risken för explosion utretts av Stockholms
kyrkogårdsförvaltning. Förvaltningen har åtagit sig
att på prov bränna ett antal pacemakers för att utröna
explosionsrisken.
Under 2014 avled ingen person i Sverige av ebola.

Sjukvården har ett övergripande ansvar för smittskyddet
tills viruset inte längre är smittsamt. Därför ska sjuk-

Stöd till utvecklingsprojekt 2014
Arbetsgivarorganisationen deltog i eller bidrog till ett antal projekt under året som gick.

24

Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel
Beställare: Anders Kristoffersson Utveckling AB

Olika miljöaspekter på
begravningsverksamheten
Beställare: SLU

Arbetsgivarorganisationen ingår i en
referensgrupp. Detta projekt samlar in
data som grund för nyckeltal för skötsel
av kyrkogårdar. Projektet har under
2014 uppdaterat hemsidan för inmatning av underlag och lagt till en nivå där
endast tre uppgifter, totalkostnad, antal
gravplatser och kyrkogårdsyta, behöver
läggas in. Genom den öppna del som
finansieras av arbetsgivarorganisationen
kan huvudmän jämföra sina kostnader
med ett genomsnitt i Sverige, ett bra
verktyg för att kontrollera effektiviteten
vid den egna förvaltningen.

Varje år redovisar studenterna sina
examensarbeten inriktade på kyrkogård samt trycker upp en sammanställning över genomförda projekt.
Genom examensarbetena får studenterna på landskapsingenjörsprogrammet kontakt med kyrkogårdsbranschen och huvudmännen får
hjälp med mindre utredningar kring
exempelvis den egna verksamhetens
påverkan på miljö och klimat.

Begrepp i begravningsverksamheten
Beställare: SLU
Gemensamma branschspecifika begrepp är viktiga vid kontakter inom och
mellan förvaltningar, begravningsbyråer och allmänheten. Skriften Begrepp
i begravningsverksamheten är en rikt
illustrerad sammanställning av 101 olika
begrepp. Den publicerades under 2014.
Projektet har därmed avslutats.

utredningar inom begravningsområdet
begravningsmetodsutredningen
I december 2013 överlämnades utredningen om metallåtervinning, nya begravningsmetoder och en enhetlig begravningsavgiftssats till Socialdepartementet. Eftersom riksdagen
under våren 2013 beslöt att införa en enhetlig begravningsavgift i hela landet, förutom i Stockholms och Tranås kommuner, gavs utredningen ett tilläggsdirektiv om att utreda
hur dessa två kommuner ska ingå i det enhetliga systemet.

ningsverksamheten. Med beaktande av riksdagens beslut om en enhetlig begravningsavgift, som införs 2016,
ska utredaren beskriva eventuella behov av samverkan
såväl inom tättbefolkade områden som inom glesbygd.
Den samverkansform, som utredaren föreslår, får inte
medföra försämrade möjligheter att utöva pastoral ledning över församlings/pastorats alla verksamheter.
Utredningen ska vara klar senast den 31 oktober 2015.

Utredaren föreslår att kvarvarande metallföremål, som
efter kremeringen separerats från askan, ska återvinnas.
Den intäkt som återvinningen ger ska gå till Allmänna
arvsfonden. Detta föreslås gälla från 1 juli 2015.
Beträffande nya begravningsmetoder föreslår utredningen att regeringen i föreskrifter beslutar att tillåta
nya metoder. Villkor måste vara att de är värdiga och
miljömässigt och ekonomiskt försvarbara. Västra Götalands länsstyrelse, som är landets största, föreslås pröva
förslag till nya metoder från och med 1 juli 2015.
Utredningen föreslår också att Stockholms och Tranås
kommuner från 1 januari 2016 inte längre självständigt
ska bestämma sin begravningsavgiftssats. Kammarkollegiet ska därmed besluta om en avgiftssats för samtliga
begravningshuvudmän i landet.

begravningsclearing
Socialdepartementet tillsatte under sommaren 2014 en
särskild utredning för översyn av systemet med reglering av kostnader vid gravsättning av avlidna som inte
var folkbokförda inom en huvudmans förvaltningsområde, så kallad begravningsclearing. Syftet med översynen är att förenkla utformningen av systemet.
Utredningen ska analysera följande:
• Vilka konsekvenser införandet av en enhetlig begravningsavgiftssats får för systemet.
• Behovet av en förändrad reglering av kostnadsansvaret vid gravsättning.
• Behovet av en förändrad reglering av kostnadsansvaret vid gravsättning för innehavare av enskilda
begravningsplatser eller de som, utan att vara huvudman, innehar och förvaltar allmän begravningsplats.

En proposition är att vänta under 2015.

förnyad utredning om samverkan

Utredaren ska föreslå lämpliga förändringar och lämna
de författningsförslag som behövs.

Kyrkostyrelsen fastställde i november 2013 direktiv till
en förnyad utredning om samverkansformer för begrav-

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2015.

Mentorsprojekt för
kyrkogårdsförvaltning		
Beställare: FSK och SLU
Projektet syftar till att nya kyrkogårdschefer ska få mer erfarna kyrkogårdschefer som rådgivare och bollplank, för
kunskapsutbyte och för att underlätta
utveckling och samverkan. Under 2014
fanns ett tiotal pågående mentorsskap.

Underhållsskulden		
Beställare: SLU
Eftersatt underhåll av anläggningar i
utemiljön, inom exempelvis en kyrkogårdsförvaltning, skapar en underhållsskuld. Konsekvensen kan bli försämrad
funktion eller ökad miljöbelastning. Det
finns inte mycket skrivet om underhållsskulder i utemiljöanläggningar. Detta
projekt har därför fått börja från grunden med förstudie, seminarium, framtidsverkstad och examensarbeten och
har behövt snegla på forskningsprojekt
från andra branscher, vilka bedömts ha
viss relevans för utemiljön. Projektet har
avslutats under 2014.

Processkartläggning av
begravningsverksamhetens arkiv
Beställare: Kyrkokansliet
I ett samarbete mellan kyrkokansliet,
SKKF och arbetsgivarorganisationen
påbörjades under 2013 en kartläggning av
alla förekommande handläggnings- och
verkställighetsprocesser inom begravningsverksamheten. Kartläggningen färdigställdes 2014. Den blir en utgångspunkt
för Riksarkivet när verket ska ta fram nya
föreskrifter för begravningsverksamhetens arkiv, exempelvis för hur handlingar
som rör intyg om gravrätter ska hanteras.
Projektet har avslutats under 2014.
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designtävling

Måste en gravsten
vara av sten?

Bidraget Sitta tillsammans vann arbetsgivarorganisationens designtävling
Måste en gravsten vara av sten.
- I tanken ska man kunna sätta sig tillsammans med personen vars grav man besöker,
förklarar vinnaren Per Brandstedt. Därför finns det plats för två.
260 arkitekter och designers deltog i
den designtävling som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation inbjöd
till i januari 2014.
– Juryn blev överväldigad av det
kreativa gensvar som tävlingen
mötte, säger kyrkogårdskonsulent
Eva Grönwall vid Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation.
– Genomgående innehöll tävlingsbidragen en stor variation i materialval, allt från natursten och glas
till packad jord och silikongummi,
konstaterar hon. Andra material var
keramik, trä, stål, brons, aluminium,
smide, betong, konststen, återvunnen plast, träfiber, tegel, jutekompo-
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sit och gips. Många bidrag innehöll
någon typ av belysning och några
kombinerade utsmyckningen med
en möjlighet att sitta ned.
Vinnare blev Sitta tillsammans av
Per Brandstedt, en möbelsnickare
och konsthantverkare vars bidrag
är fullständigt biologiskt nedbrytbart. Vid prisutdelningen sa
juryledamoten Mårten Castenfors
att han i finalisternas bidrag såg två
teman, dels förslag som kan fungera i större kvarter, dels exempel på
mer solitära gravvårdar.
– Vi mötte i juryarbetet många
som tänkte i stort och många som
tänkte privat, ibland kanske per-

sonligt i överkant. De som gick till
final har lyckats lösa den delikata
uppgiften att skapa en personlig
gravvård som fungerar också i ett
större sammanhang.
– Kyrkogården är det ställe där
man idag fortfarande kan få uppleva
någon form av frid. Därför är det
extremt viktigt att kyrkogårdens
möblemang anpassas efter den kontemplativa stämning som finns där.
Bakgrunden till designtävlingen är
att nästan ingen gravrättsinnehavare vill ta med sig sin gravsten när
gravrätten upphör. Efter sex månader tillfaller den upplåtaren som får

för fort. Jag bestämde mig efteråt för
att göra en till, men inte under tidspress. Man går inte till grannen och
frågar om man får göra en kista åt
honom, så den fick bli till mig själv.
Nu står den på vinden, men den
har visats på utställningar och därefter har Per Brandstedt fått beställningar på både kistor och urnor.
Det vinnande bidraget Sitta tillsammans är den första gravvård som Per
Brandstedt gjort. Den har tilltalat
en änkeman som har velat ta tid på
sig för att det skulle bli rätt efter
hustrun. Ännu ett år efter hennes
bortgång sökte han det som skulle
bli rätt gravvård. På vaktmästarens
inrådan hade han börjat leta efter en
större natursten på sina marker, för
han ville gärna kunna sitta hos hustrun. I Falköpings Tidning fick mannen läsa om Per Brandstedts bidrag
till designtävlingen och det första
sålda exemplaret av Sitta tillsammans finns nu på Slöta kyrkogård,
5 kilometer sydöst om Falköpings
centrum.
ett drygt och kostsamt arbete med
att destruera sten, ett slöseri med en
ändlig naturresurs.
Ordet för prisutdelningsdagen
visade sig vara trä. Per Brandstedt
är möbelsnickare, formgivare och
konsthantverkare i Falköping och
har haft åtskilliga uppdrag, dopfuntar, ljusbärare, processionskors
med mera, för kyrkor. Han har även
möblerat korsmitten och sidoskeppen i Skara domkyrka med 250
stolar.
När hans far dog bestämde sig
syskonen för att själva iscensätta begravningen, berättar Per Brandstedt.
Han åtog sig att göra kistan på två
veckor, den tid som fanns att tillgå
före begravningen.
– Jag tycker att jag fick till en bra
kista, men det gick egentligen alldeles

Just tanken att kunna sitta tillsammans med den avlidna är den bärande idén bakom tävlingsbidraget.
– Jag brukar besöka mina morföräldrars grav, säger Per Brandstedt.
Den ligger vackert med utsikt över
en sjö, med stora träd och lite kuperat. Man kommer dit längs gången,
fixar lite och borstar bort löv och
kvistar. Man sätter dit en blomma
och tänder ett ljus. Sedan står man
en minut och tänker på morfar och
mormor, men det känns lite avigt att
stå kvar särskilt mycket längre.
– Det finns en parkbänk 50 meter
bort där jag någon gång har satt
mig, men det har inte känts riktigt
naturligt. Jag har många gånger
tänkt att den här stunden gott kunde
få vara lite längre.
– Mitt huvudförslag är ganska
rejält tilltaget, fortsätter Per Brandstedt, för att man i tanken ska

kunna sätta sig tillsammans med
personen vars grav man besöker.
Därför är det plats för två.
Några har reagerat mot tanken att
sitta på gravvården och Per Brandstedt har gjort en högre variant,
mer som en konventionell gravanordning. Även denna har den karaktäristiska böjen och lutningen inåt.
– Den är till för att man ska få sig
en liten knuff så att man vänder sig
mot den andra personen, antingen
det är den vars grav man besöker
eller man är två som besöker graven.
Artikeln har tidigare publicerats
i magasinet Ducatus.
Bakgrund till tävlingen
På kyrkogårdarna runt om i landet står sten vid
sten. Något enstaka kors i järn eller trä här och
var, men gravstenar i natursten dominerar.
Flera skäl talar för andra material. Det handlar
bland annat om ett förändrat sätt att relatera
till gravplatserna. Allt färre gravrättsinnehavare
vårdar sina gravplatser i flera generationer och
allt fler återlämnar sina gravplatser till församlingen. Att hantera alla gravstenar innebär en
kostsam och tidskrävande hantering för kyrkogårdsförvaltningarna. Stenarna utgör dessutom
ett miljöproblem och en säkerhetsrisk för både
anställda och besökare.
Mot bakgrund av detta bjöd arbetsgivarorganisationen våren 2014 in konstnärer och designers
över hela landet till tävlingen Måste en gravsten
vara av sten?
– Det är en stor utmaning att finna ersättningsmaterial, att våga förnya design, utformning och
uttryck i den känsliga miljö som en kyrkogård
utgör, men vi tror att det går. Det sade Åke
Bonnier, biskop i Skara stift och jurymedlem, när
tävlingen lanserades.
Designtävlingen i media
Designtävlingen väckte stort intresse med mer
än 500 artiklar och notiser i tryckt media. Vidare
har tävlingen varit med i fyra olika TV-inslag,
bland annat i kulturnyheterna. Svensk Form, vars
VD ingick i tävlingsjuryn, är ambassadör för
PechaKucha, ett japanskt presentationskoncept.
Det ledde till att Eva Grönwall bjöds in att medverka på en PechaKucha på Kulturhuset i Stockholm för att berätta om tävlingen med hjälp av
20 bilder på sex minuter och 40 sekunder.
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d e b at ta r t i k e l

Kris i trädgårdssektorn!
Det är en paradox att i tider av hög
arbetslöshet så råder brist på kunnig
arbetskraft i flera olika branscher.
En av dessa är trädgårdssektorn, det
vill säga plantskolorna och produktionen av grönsaker, frukt, bär och
prydnadsväxter i växthus eller på
friland. Till detta ska läggas all den
verksamhet som rör parkarbete,
skötsel av grönytor, kyrkogårdar,
bostadsområden, besöksträdgårdar
och andra gröna rum.
Totalt talar vi om en omsättning
på cirka 26 miljarder kronor och
36 000 jobb inom Svenska kyrkan
och i landets kommuner, plantskolor, bostadsföretag, golfklubbar och
park- och turistanläggningar.
Trädgårdssektorn producerar
således förutom frukt, grönsaker
och prydnadsväxter också vackra
miljöer och gröna upplevelser.
Trenden att skapa ”Green cities”
är växande runt om i världen.
Stadsodlingen växer och intresset
för vackra offentliga rum blir allt
större. Dessutom handlar det om att
skapa funktionella miljöer. Viktiga
funktioner i städer och tätorter som
dagvattenhantering, luftmiljö och
bullerdämpning har alla delvis gröna
lösningar.
Branschen står inför en rejäl generationsväxling under de närmaste
tio åren. Efterfrågan på utbildad
arbetskraft är redan idag större
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än tillgången. Behovet av utbildad
personal är skriande. Branschen är i
kris. Minst 2 500 personer kommer
behöva nyrekryteras varje år.
De som ska anställas måste ha
kunskap. Trädgårdsodling är en
kunskapsintensiv syssla. Att ta hand
om och utveckla våra gröna rum
handlar inte bara om att klippa gräs
och kratta löv. De arbetsuppgifter
som ska utföras kräver växtkännedom, kunskap om beskärning,
trädvård, jordkvalitet, kompostering och mycket mer. Stora värden
står på spel. Outbildade anställda
kan bli dyrt för den kommun som
ser träd, buskar och plantor dö på
grund av bristande kompetens hos
personalen.
I år går endast 77 elever ut gymnasiets trädgårdsutbildning. Nästa år
är det bara omkring 50 elever som
utexamineras – i hela landet. Detta
måste förändras! Fler måste bli
intresserade av att söka naturbruksgymnasiernas trädgårdsinriktning.
Men inom överskådlig tid kommer
inte utbildningarna i Sverige att
räcka till för att klara branschens
behov. Den redan idag ganska stora
arbetskraftsinvandringen kommer
att behöva öka.
För att klara branschens tillväxt och
skapa fler jobb krävs att:
• Vi utbildar fler ungdomar! Det
behövs mer information om de
gröna jobben. Det måste tydlig-

•
•

göras att det går att komplettera
en naturbruksutbildning för den
som vill läsa vidare på universitet
och högskola.
Studie- och yrkesvägledningen
förbättras.
Riksintag införs för samtliga
utbildningar inom naturbruksprogrammet och att de som läser på
annan ort kan få inackorderingstillägg.
Nationell kris i trädgårdssektorn – en
debattartikel som fick stort genomslag
I tider av hög arbetslöshet råder samtidigt brist
på kunnig arbetskraft i en viktig och växande
framtidsbransch – trädgårdssektorn. Sektorn
står inför stora pensionsavgångar. Samtidigt
söker allt färre ungdomar de gröna utbildningarna. Därför tog Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tillsammans med flera andra
intresseorganisationer hösten 2014 initiativ till
en debattartikel med rubriken Nationell kris i
trädgårdssektorn. Artikeln infördes i sammanlagt åtta tidningar, från Skånska dagbladet i
söder till Piteåtidningen i norr.
Avsändare var, förutom Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation, följande:
• Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
• Naturbrukets Yrkesnämnd, NYN
• Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA
• Svenska Kommunalarbetareförbundet,
Kommunal
• Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet,
SLF
• Trädgårdsanläggningarna i Sverige, STAF
• Gröna näringens riksorganisation, GRO
• Svensk Djursjukvård, SvDv

utbildning

utbildningar och konferenser
utbildningsfrågor

nya utbildningar 2014

Inom ämnesområdena arbetsgivarfrågor, kyrkogård
och begravning samt ledarskapsutveckling har 25 olika
utbildningar erbjudits under året. De flesta har varit endagsutbildningar. Nya utbildningar som startats under
2013 och som fortsatt under 2014 är Grundläggande
arbetsmiljöutbildning, Handläggning och administration av begravningsärenden samt Planering för framtidens begravningsverksamhet.

arbetsgivarfrågor för förtroendevalda

Arbetsgivarorganisationens ambition är att lägga utbildningarna så nära medlemmarna som möjligt. Under
året genomfördes totalt 123 utbildningar med totalt
cirka 3 600 deltagare. Närmare 100 av dessa utbildningar anordnades på andra orter än Stockholm.

En vård- och underhållsplan är en förutsättning vid tillstånds- och dispensärenden hos länsstyrelsen samt för
kyrkoantikvarisk ersättning. Utbildningen har handlat
om denna plans viktigaste avsnitt som handlar om
värdering och analys av såväl kulturmiljö- som naturvärden. Utbildningen har behandlat kulturminneslagens
innebörd och de redskap och mallar som finns för att
upprätta användbara förvaltningsunderlag.

Arbetsgivarorganisationen har en viktig uppgift att
sörja för att chefer i Svenska kyrkan med olika fackkompetens tillsammans utvecklar sitt ledarskap. Under
året påbörjades den artonde kursomgången i chefsoch ledarskapsutveckling med högskoleexamination
på 30 poäng. Arbetsledarutbildning för kyrko- och
kyrkogårdsvaktmästare startade under hösten för elfte
gången. Arbetsledarutbildning för barn- och ungdomsverksamheten startade för tredje gången.
Under året har vi genomfört utbildningen Att vara
styrelse som genomfördes dels i Lund, dels i Skellefteå.
Denna utbildning har vi också givit som uppdragsutbildning vid 17 tillfällen på olika orter i Sverige. Vid
dessa har sammalagt 475 personer deltagit.

Målet med att starta denna utbildning var att ge en
översiktskurs i de arbetsgivarfrågor som förtroendevalda behöver känna till utifrån svensk lag, kyrkans
kollektivavtal och kyrkoordningen, inför och under en
anställning liksom vid uppsägning av anställda.

vård- och underhållsplaner
för begravningsplatser

presidiekonferenser under året
Arbetsgivarorganisationen har anordnat tre olika presidiekonferenser under året, två av dem i samverkan med
olika stift. Totalt mötte vi 605 förtroendevalda, kyrkoherdar och andra tjänstemän.
Deltagarna fick under två dagar möjlighet att inspireras,
utbildas och fördjupa sig i olika frågor som rör styrelsearbete och strategiskt ledarskap i en församling.

Utbildningen med namnet Att leda förändringsarbete
har genomförts i Malmö och i Linköping.

utbildningar 2014
Utbildningar, konferenser och seminarier 		

123*

Uppdragsutbildningar			

41

Antal orter** 				

53

Antal deltagare** 			

3 600

*Av dessa anordnades 28 utbildningar i Stockholm.
**Antal deltagare och orter i uppdragsutbildningarna ingår
inte i dessa siffror.

antal prenumeranter nyhetsbrev
Observera Arbetsgivare 		

2 000

Observera Begravning			

2 000

På rätt kurs			

2 500
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förtroendemannaorganisationen
arbetsgivarkonferenser
Under våren 2014 genomfördes återigen de stiftsvisa
arbetsgivarkonferenserna. Konferenserna är till för
informations- och erfarenhetsutbyte mellan arbetsgivarorganisationen och dess medlemmar om ämnen som
rör arbetsgivarfrågor, begravnings- och kyrkogårdsfrågor samt regionala frågor. Ett tema under konferenserna var Svenska kyrkans arbetsgivares jämställdhetsarbete beträffande exempelvis lönesättning. Andra
punkter på dagordningen rörde information om de
olika partsgemensamma arbetsgrupper som verkar
under den treåriga avtalsperioden samt information
om aktuella frågor inom begravnings- och kyrkogårdsområdet. Det fanns även utrymme för frågor om den
regionala verksamheten i varje stift.

samrådskonferens
Samrådskonferensen är ett samrådsorgan mellan arbetsgivarorganisationens styrelse och medlemmarna om

Medlemmar

Utser ombud

frågor som rör arbetsgivarorganisationens verksamhet.
Normalt möts samrådskonferensen för att överlägga
om genomförda och pågående avtalsförhandlingar.
Under 2014 genomfördes ingen samrådskonferens
eftersom detta år är mitt i en treårig avtalsperiod och
behovet av samråd i avtalsfrågor då inte är lika angeläget som annars.

fullmäktige
Vårens arbetsgivarkonferenser valde sammantaget
65 ordinarie fullmäktigeledamöter jämte ersättare för
mandatperioden 1 juni 2014 – 31 maj 2018. Vid fullmäktiges sammanträde den 5 – 6 november togs beslut
om budget 2015 med oförändrad medlemsavgift. Beslut
togs även om återbetalning av tidigare års avgifter med
3 mnkr till medlemmarna. Återbetalningen står i proportion till den avgift som debiteras för 2015.
Fullmäktige valde också arbetsgivarorganisationens
styrelse och beslutade på valberedningens förslag att
utöka antalet ledamöter från 11 till 12.

Arbetsgivarkonferenserna

Fullmäktige

Samrådskonferensen

Styrelsen

Samråd och
information
Utser styrelse,
ordförande och
vice ordförande
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Representanter i Samrådskonferensen t.o.m. 2017-12 31
Göteborgs stift
Eva Kårestad
Malte Segerdahl

Lunds stift
Lars Pettersson
Birger Wernersson

Visby stift
Inger Harlevi
Gunnel Larsson

Härnösands stift
Ann-Christin Alexius
Tommy Eriksson

Skara stift
Agne Arnesson
Bill Johansson

Västerås stift
Lars E G Andersson
Lars Rydje

Karlstad stift
Inger Axelsson
Mariett Eriksson

Stockholms stift
Björn Falkeblad
Harriet Linder Sporron

Växjö stift
Göran Hållstedt
Ingrid Alm Örn

Linköpings stift
Lennart Arfwidsson
Anne Olofsson

Strängnäs stift
Torbjörn Ahlin
Birgitta Wrede

Luleå stift
Ralph Höber
Margareta Lindbäck

Uppsala stift
Lena Hultin
Lars-Olov Widell

Fullmäktiges ledamöter 2014 – 2018
Göteborgs stift
Gudrun Andersson
Kai Bengtsson
Jan Cedmark
Maud Hagelberg
Gustav Hermansson
Lillemor Jervhäll
Lisbeth Kjöllerström
Bernt Samuelsson
Härnösands stift
Ann-Christin Alexius
Tommy Eriksson
Birgitta Sedin
Karlstads stift
Inger Axelsson
Gert Björnvall
Bengt Kihlström
Linköpings stift
Lennart Arfwidsson
Sture Egberth
Siw Johansson
Sigvard Olsson
Luleå stift
Reidar Gustafsson
Göran Hahlin
Ralph Höber
Margareta Lindbäck

Lunds stift
Marchen Adébo
Gunilla Jannerstig
Karl-Erik Kruse
Elisabeth Sandberg Kullenberg
Aina Modig Lindell
Ulla Malmgren
Helene Rosdahl
Helena Tengstrand
Birger Wernersson
Skara stift
Agne Arnesson
Bernt Berggren
Bill Johansson
Annalena Levin
Stockholms stift
Elisabeth Berggård
Wåge Johansson
May-Britt Karlsson
Georg Lagerberg
Annette Lundquist-Larsson
Lars Starkerud
Jan-Olof Sundström
Klas Weidstam
Vakans

Strängnäs stift
Magdalena Jerlström
Staffan Korsgren
Gunnel Wingård Mellqvist
Birgitta Wrede
Uppsala stift
Boel Fredriksson
Styrbjörn Grankvist
Sven-Ingvar Holmgren
Stefan Jonäng
Gunilla Styf
Visby stift
Lilian Edwards
Västerås stift
Peter Bernövall
Lennart Kjellin
Görel Korkman
Lars Rydje
Växjö stift
Weine Backenius
Åke Eriksson
Stig-Göran Fransson
Bodil Skans
Erik Winblad

Ordförande: Rolf E Ericsson, Stockholms stift
Vice ordförande: Olof Lundquist, Göteborgs stift
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lyssna i förändringsvinden
Efter ett beslut i kyrkomötet 2012 valde Svenska kyrkan strukturrationalisering som metod för att närma
sig det ständigt rörliga målet, att på bästa sätt uppträda
som lokal kyrka i vår tid, i vår värld. Det ledde till att
2014 blev ett intensivt förändringsår för många arbetsgivare.
I ny organisatorisk kostym eller ej, alla församlingar
och pastorat brottas med frågan hur kyrkan kan vara
relevant i tider av minskande medlemstal. Antingen
söker man vägar att bromsa tappet eller så hittar man
en roll som en mindre men inte svagare kyrka i en
förändrad omvärld.
Sedan senaste kyrkovalet är, glädjande nog, många nya
förtroendevalda beredda att ta itu med olika utmaningar, men det finns också behov av utbildning för
förtroendevalda.
Hur har då detta påverkat verksamheten inom Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation? Jag är som ordförande glad över hur vi, styrelse och kansli, har kunnat
rusta för att bidra till medlemmarna. I denna skrift
beskrivs satsningar på effektiva arbetsgivarverktyg som
VERA, utbildning och processtöd för en god samverkan och rollfördelning mellan förtroendevalda och
kyrkoherde, magasinet Ducatus som vi kunde göra till
medlemstidning, men även stöd för begravningshuvudmännen att arbeta i framkant.
I arbetsgivarorganisationens styrelse har vi en samlad
erfarenhet av förändringar och en avsevärd kontaktyta
inom Svenska kyrkan. Nu har tiden kommit när vi ska
lyssna lyhört efter vad vi behöver skruva på i de satsningar vi påbörjat och vilka nya tag som utvecklingen i
vår omvärld kommer att kräva av oss framöver.
Med tillförsikt inför det nya verksamhetsåret,
Jösta Claeson, ordförande

»I ny organisatorisk kostym eller ej, alla församlingar
och pastorat brottas med frågan hur kyrkan kan vara
relevant i tider av minskande medlemstal«
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styrelsen
Främre raden från vänster:
Ulla Malmgren, Jösta Claeson (ordförande), Peter Bernövall (2:e vice ordförande), Anne-Marie Hansson och Sigvard Olsson.
Bakre raden från vänster:
Stefan Jonäng, Tommy Eriksson, Kai Bengtsson, Staffan Korsgren, Reidar Gustafsson, Lisbeth Kjöllerström och Stig-Göran Fransson
(1:e vice ordförande).

Remissyttranden 2014
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation lämnar varje år svar på olika remisser, promemorior
och liknande från kyrkostyrelsen, andra organisationer, regeringen och myndigheter.
Remiss 						Avsändare
Svenska kyrkans indelning					Kyrkostyrelsen
Kontraktets ställning, uppgifter och indelning		
Kyrkostyrelsen
Begravning – återvinning, nya begravningsmetoder
och enhetlig begravningsavgiftssats			
Regeringen
Plattform för kulturhistorisk värdering och urval		
Riksantikvarieämbetet
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Nätverk och samarbeten 2014
Arbetsgivarfrågor
• AFA Försäkrings särskilda rehabiliteringsmedel AGS-KL
• Alna
• Statistiska centralbyrån
• Sveriges Kommuner och Landsting
Partssamarbeten
• PRK, Personalpolitiska rådet i Svenska kyrkan
• Kollektivavtalsstiftelsen Svenska kyrkans trygghetsråd
• Partssammansatt pensionsgrupp
Nätverk
• Forum för beslutsfattare inom personalområdet. Arbetsgivarorganisationen ansvarig
• Forum för handläggare på stiften som arbetar med
arbetsmiljörelaterade frågor. Arbetsgivarorganisationen
samordnar
• Nätverk för handläggare på stiften som arbetar med
jämställdhetsfrågor
• Regionala HR-nätverk
• Ledarforum. Ett forum som Svenska kyrkan på nationell
nivå bjuder in till
• Nätverk för stiftskanslichefer
• Stiftens nätverk med kontaktpersoner för arbetet mot
sexuella övergrepp
• Nätverk för verkställande direktörer, förhandlingschefer,
utbildningsansvariga och kommunikationsansvariga i sex
samverkande arbetsgivarorganisationer
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Begravnings- och kyrkogårdsfrågor
• Rådet för begravningsfrågor (kyrkostyrelsen,
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund)
• BEUM – Föreningen Besiktningsmän för utemiljö
• CGK – Centrala Gravvårdskommittén
• Fonus, rikstäckande begravningsförening
• GRO, Gravstensfirmornas riksorganisation
• ICOMOS, International Council of Monuments and Sites
• IT-nätverk för begravningsfrågor
• Movium
• NYN – Naturbrukets Yrkesnämnd
• Riksantikvarieämbetet
• SBF – Sveriges Begravningsbyråers Förbund
• SBT – Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin
• SLU – Sveriges lantbruksuniversitet
• TCYK – Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté
Övrigt
• Ideellt forum i Svenska kyrkan
• Studieförbundet Sensus
• Verbum AB, ett bokförlag ägt av bland andra Svenska
kyrkan, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

årsredovisning 2014
svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
org nr 802002-6160

förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.
Samtliga belopp är angivna i tusental kronor om inte
annat anges.

ändamål och uppdrag
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans
församlingar, pastorat, stift samt organisationer med
nära anknytning till Svenska kyrkan. Arbetsgivarorganisationen verkar självständigt inom ramen för trossamfundet Svenska kyrkan. Verksamheten bygger på
medlemmarnas uppgifter och behov.
Arbetsgivarorganisationen förhandlar om löner och
anställningsvillkor för Svenska kyrkans ca 21 000
anställda, ger service och rådgivning i arbetsgivar-,
arbetsmiljö- och begravningsfrågor, erbjuder ett
omfattande utbud av utbildningar, företräder alla
medlemmar gentemot myndigheter och bevakar medlemmarnas gemensamma intressen inom verksamhetsområdena.
Dessutom är det viktigt att arbetsgivarorganisationen,
förutom daglig rådgivning och stöd, både följer och analyserar Svenska kyrkans utveckling lokalt, regionalt och
centralt och verkar för att stödja medlemmarna i arbetsgivarfrågor vid förändrings- och utvecklingsprocesser.
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nytt arbetsgivarstöd för
svenska kyrkans arbetsgivare
Arbetsgivarorganisationen lanserade under januari
2014 ett webbaserat arbetsgivarstöd, kallat VERA,
som omfattar områdena arbetsrätt, arbetsmiljö, lön
och lönerelaterade skattefrågor. Målsättningen är att
samtliga arbetsgivare inom Svenska kyrkan ska ha
tillgång till och använda VERA.

arbetsgivarfrågor
Förhandlingar och processer

Under året har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation biträtt medlemmar vid tre processer i arbetsdomstolen. Processerna har rört tvister med anledning
av uppsägning av personliga skäl samt brott mot
medbestämmandelagen.
Arbetsgivarorganisationen har genomfört 12 centrala
förhandlingar, vilket är i nivå med 2013 års antal.
Flertalet centrala förhandlingar har rört tvist med
anledning av brott mot kollektivavtal eller tvist med
anledning av brott mot anställningsskyddet.
Organisationen har också biträtt medlemmar vid
lokala förhandlingar.
Svenska kyrkans avtal

I slutet av maj 2013 träffade parterna på Svenska kyrkans avtalsområde överenskommelse om fyra centrala
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kollektivavtal. Avtalen är treåriga och löper ut den
31 mars 2016. Under 2014 har således inga traditionella avtalsförhandlingar förts men parterna kom
2013 överens om att viktiga avtalsfrågor skulle
hänskjutas till arbetsgrupper att hanteras under
den treåriga avtalsperioden.
De två viktigaste partsgemensamma arbetsgrupperna
rör dels löneavtalet och dels utlandsavtalet. Under
2014 har parterna i båda dessa arbetsgrupper träffats
ett flertal gånger och överläggningarna har präglats av
ett gott och konstruktivt arbete som ska leda fram till
förslag om nytt löneavtal och utlandsavtal på våren
2015 som ligger till grund för avtal -16.
Arbetsgivarorganisationen och samtliga fem fackliga
parter inom kyrkans område träffade överenskommelse
under hösten 2014 om hur arbetsgivare inom Svenska
kyrkan kan tillämpa den s.k. 80/90/100-modellen.
Modellen innebär att arbetstagare, som önskar och om
arbetsgivaren medger detta, får möjlighet att gå ner
i arbetstid till 80 %, erhålla 90 % av lönen och 100
% pensionsinbetalningar. Denna överenskommelse är
inte ett kollektivavtal utan en rekommendation. Det
innebär att arbetsgivare och arbetstagare kan komma
överens om andra villkor än vad rekommendationen
anger.
Tjänstepensionsavtal

Under året fortsatte överläggningar om ett nytt tjänstepensionsavtal med de fackliga organisationerna. Målet
var att skapa en plan som ger arbetsgivarna kontrollerbara kostnader och de anställda förutsägbara pensioner
genom en kombination av premiebestämd och förmånsbestämd pension.
De fackliga organisationerna meddelade i december
2014 att de inte var beredda att gå in i konkreta förhandlingar om nytt tjänstepensionsavtal som vilade på
arbetsgivarorganisationens föreslagna grund. Organisation och styrelse får under våren 2015 ta ställning till
hur tjänstepensionsfrågan ska drivas vidare.
Arbetsgivarkonferenser

Fullmäktige beslutade i november 2013 om ändringar i
stadgarna. Ändringarna innebär bland annat att arbetsgivarkonferenser ska hållas minst en gång per mandatperiod, istället för minst en gång årligen. Syftet med
ändringen är att möjliggöra andra typer av insatser
som bättre kan möta de behov som finns i respektive
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stift. Under 2015 planeras sexton ordförandeträffar
och fyra kyrkoherdeträffar.
Under våren 2014 genomfördes 13 arbetsgivarkonferenser. Totalt närvarade 665 ombud. Eftersom det varit
kyrkoval 2013 förrättades val på samtliga arbetsgivarkonferenser till fullmäktige och till samrådskonferensen för mandatperioden 2014-06-01 – 2018-05-31.
På arbetsgivarkonferenserna gavs information om de
olika partsgemensamma arbetsgrupper som verkar
under den treåriga avtalsperioden. Vidare gavs information om aktuella frågor inom begravnings- och
kyrkogårdsområdet och det gavs även utrymme för
frågor om den regionala verksamheten i varje stift. Ett
tema under konferenserna var information och dialog
om Svenska kyrkans arbetsgivares jämställdhetsarbete
beträffande t.ex. lönesättning.
Arbetsmiljöarbete

Under året har den partsgemensamt framtagna grundläggande arbetsmiljöutbildningen på tre dagar genomförts ytterligare en gång samt vid ett tillfälle anpassad
till ett kontrakt. Det finns fortsatt efterfrågan på att såväl förlägga utbildningen till olika stift som att erbjuda
den i anpassad form till församling och pastorat. Under
2015 kommer ett handledningsmaterial slutföras för
att underlätta genomförandet av utbildningen med
regionala resurser.
Tydlighet och förståelse i olika roller är viktigt för en
god arbetsmiljö. Den pilotutbildning som arbetsgivarorganisationen, i samarbete med kyrkokansliet, Luleå stift,
Skara stift och Uppsala stift arbetat fram för kyrkoherdar som är nya i sin roll, påbörjades under 2014 och
kommer vara genomförd under första tertialet 2015.
Projektet Att vara styrelse – ett uppdrag för kyrkorådet, har övergått i ett förvaltningsskede och det har
varit stor efterfrågan på styrelseseminarier hos församlingar och pastorat över hela landet. Arbetsgivarorganisationen har också samarbetat med fyra olika
stift i genomförandet av olika typer av aktiviteter där
uppdraget som styrelse varit med i programmet.

begravnings- och kyrkogårdsfrågor
Under hösten inleddes den statliga utredningen om begravningsclearing. Arbetsgivarorganisationen representeras av en medarbetare som förordnats som utredningens
expert. Utredning ska vara klar sista mars 2015.
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Årets kyrkogårdskongress hölls i Umeå 8-10 september
under temat Kyrkogårdens gestaltning och utveckling.
Nätverket för nya kyrkogårdschefer med arbetsgivarorganisationen som sammankallande avslutades under
hösten med ett seminarium på Ersta diakoni. Nätverket, som nu fortsätter i egen regi, består av 23 personer
i ledande befattning med budget- och personalansvar
från hela landet.
Samverkansprojektet med andra aktörer för säkerhetskontroller av monterade gravstenar har fortgått under
2014 som en utbildningssatsning med seminarier.
Under året genomfördes en designtävling med rubriken Måste en gravsten vara av sten? Syftet var att få
in förslag på ny utformning och nya material som inte
nödvändigtvis är lika beständiga som sten. Det blev ett
oväntat stort gensvar med 260 inlämnade bidrag. Finalen hölls på Svenska mässan i Göteborg, då det vinnande
bidraget Sitta tillsammans offentliggjordes. Tävlingen
uppmärksammades stort i media.
Arbetsgivarorganisationen har under året deltagit i och
delfinansierat ett tiotal forsknings- och utvecklingsprojekt, företrädesvis i samarbete med SLU- Sveriges
Lantbruksuniversitet. Bland andra projekt kan nämnas
projektet Fria eller fälla, ett pionjärarbete som initierades av Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket
med syftet ta fram en vägledning för avvägningar vid
hantering av träd i offentliga miljöer.

utvecklar sitt ledarskap. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bidrar till detta genom dels sin utbildning i
chefs- och ledarskapsutveckling med högskoleexamination på 30 poäng, dels sina arbetsledarutbildningar för
kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare respektive för barnoch ungdomsverksamheten.
I samverkan med Stockholms och Skara stift genomfördes under våren 2014 presidiekonferenser i respektive
stift. Temat för konferensen i Stockholm var Våra
relationer med målet att inspirera och utveckla viktiga
relationer - i styrelsearbetet, på arbetsplatserna och i
våra samhällskontakter. I Skara var temat Tillsammans
med fokus på styrnings- och ledningsansvar.
Arbetsgivarorganisationen genomförde också den
traditionella Ystadskonferensen under hösten 2014
med fokus på kyrkorådets uppdrag.

styrelsen
Under året har styrelsen haft sammanträden vid åtta
tillfällen. Fokus har varit på strategiska frågor och
IT. Mål för eget kapital / soliditet ska vara minst
70 procent eller minst 30 mnkr.

fullmäktige
Arbetsgivarorganisationens fullmäktige beslöt vid
ordinarie sammanträde i november 2014 att återbetala
3 mnkr av tidigare års medlemsavgifter. Beloppet fördelas mellan medlemmarna enligt samma proportion
som medlemsavgiften debiteras för 2015.

väsentliga händelser som påverkat resultatet
utbildningar och konferenser
Inom ämnesområdena arbetsgivarfrågor och ledarskapsutveckling samt kyrkogård och begravning har
25 olika utbildningar erbjudits under året. De flesta har
varit endagsutbildningar. Nya utbildningar som startats
under 2013 och som fortsatt under 2014 är Grundläggande arbetsmiljöutbildning, Handläggning och
administration av begravningsärenden samt Planering
för framtidens begravningsverksamhet.

Under början av 2014 genomfördes en översyn av
befintlig IT-miljö, vilket resulterade i ett byte av ITplattform i slutet av året. Arbetsgivarorganisationen
finns nu i Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform,
GIP.

Arbetsgivarorganisationens ambition är att lägga
utbildningarna så nära medlemmarna som möjligt.
Under året genomfördes totalt 123 utbildningar med
totalt cirka 3 600 deltagare. 94 av dessa utbildningar
anordnades på andra orter än Stockholm.
Det är ett viktigt område att sörja för att chefer i
Svenska kyrkan med olika fackkompetens tillsammans
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flerårsöversikt
allmänna förutsättningar

2014

2013

2012

2011

2010

689
0,71
0,71
38

776
0,71
0,71
38

785
0,71
0,71
37

791
0,71
0,71
40,5

796
0,44
0,71
44,3

61 242
-58 516
1 752
240
4 718

60 556
-55 678
2 039
6 917

58 722
-55 401
1 653
4 974

57 750
-55 325
627
-450
-357
2 245

54 372
-54 733
1 128
7
774

53,8%
0,2%

53,3%
0,4%

49,0%
0,5%

51,0%
0,6%

57,8%
0,7%

42 814

36 427

30 629

25 070

23 860

Kassalikviditet 4)
Soliditet 5)

341%
74,5%

331%
74,2%

242%
65,2%

275%
64,5%

309%
57,8%

Värdesäkring av eget kapital 6)

13,4%

24,6%

21,4%

10,7%

3,8%

Antal medlemmar, st 1)
Medlemsavgift: för stiften % 2)
och för församlingar och samfälligheter %
Medeltal anställda, st 3)

intäkts- och kostnadsanalys, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Resultat från finansiella investeringar
Bokslutsdisposition
Skatter
Årets resultat
Personalkostnader/verksamhetsintäkter
Avskrivningar/verksamhetsintäkter

ekonomisk ställning
Kassa, bank, korta placeringar, tkr

1) Under året har flera församlingar lagts samman och antalet ekonomiska enheter är inte jämförbara mellan åren. Från och
med år 2010 är det de ekonomiska enheterna i Svenska kyrkan som utgör medlemmar. Två ekonomiska enheter är inte
medlemmar hos arbetsgivarorganisationen.
2) Medlemsavgifterna tas ut med angivna procentsatser på medlemmarnas bruttolönesummor.
3) Antalet tjänster redovisas enligt Bokföringsnämndens rekommendation och avser helårsarbetare.
4) Kassalikviditet: Omsättningtillgångar minus lager, dividerat med kortfristiga skulder.
5) Soliditet: Eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver i balansräkningen
dividerat med balansomslutningen.
6) Värdesäkring av eget kapital: Årets resultat dividerat med ingående eget kapital.
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resultaträkning
verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Övriga verksamhetsintäkter

not

2014

2013

1

51 184
10 058

49 928
10 628

61 242

60 556

-4 576
-20 869
-32 970
-101
-58 516

-5 349
-17 774
-32 305
-250
-55 678

2 726

4 878

246
1 511
-5
1 752

246
1 804
-11
2 039

4 478

6 917

240

-

4 718

6 917

summa verksamhetens intäkter
verksamhetens kostnader
Kostnad för varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar
summa verksamhetens kostnader

2

verksamhetens resultat
resultat från finansiella investeringar
Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
resultat från finansiella investeringar
resultat efter finansiella poster
Skattemässiga bokslutsdispositioner
årets resultat
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3

5
39

balansräkning
tillgångar
anläggningstillgångar
materiella anläggningstillgångar
Inventarier
finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
summa anläggningstillgångar
omsättningstillgångar
Varulager
kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
summa kortfristiga fordringar
kortfristiga placeringar och likvida medel
Värdepappersfond
Kassa och bank
summa omsättningstillgångar

not 2014-12-31 2013-12-31

4

191

242

5

6 743
6 934

6 743
6 985

6

338

503

7
8

948
1 174
1 710
3 832

573
852
2 679
4 104

30 803
12 011
46 984

22 189
14 238
41 034

53 918

48 019

32 084
3 000
4 718
39 802

25 167
3 000
6 917
35 084

450

690

3 908
736
9 022
13 666

4 124
855
7 266
12 245

53 918

48 019

Inga
14 234

Inga
15 427

9
10

summa tillgångar

eget kapital, avsättningar och skulder
eget kapital
Balanserat resultat
Ändamålsbestämda medel pension
Årets resultat
summa eget kapital

11

obeskattade reserver
Periodiseringsfond

12

kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
summa kortfristiga skulder

13
14

summa eget kapital och skulder
poster inom linjen
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
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tilläggsupplysningar
Tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkning 2014
redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de
belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga placeringar, räntebärande placeringar, värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och
verkligt värde (marknadsvärde).
Placeringspolicy
Överlikviditet placeras med låg risk.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Periodisering sker enligt god redovisningssed.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar. Avskrivning sker över den bedömda
nyttjandeperioden. Avskrivning sker över fem år.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s. k. först-in-först-utprincipen respektive verkligt värde.
Inkuransrisker har därvid beaktats. I egentillverkad produktion består anskaffningsvärdet av externa tillverkningskostnader med skäligt
tillägg för interna tillverkningskostnader.
Avsättningar
Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen vilka är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den
tidpunkt då de skall infrias.
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noter
not
1

2

övriga verksamhetsintäkter
Kurser, konferenser
Konsultintäkter och administrativa tjänster
Prenumerationer
Hyresintäkter
Annonser
Trycksaker
Kyrkostyrelsens avgift
Hyressättningsavgifter
Återbetalning FORA
Övrigt
Summa
personal
Medeltalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Könsfördelning i styrelsen
Kvinnor
Män
Löner, arvoden och andra ersättningar
Totalt utbetalda löner och arvoden
varav arvoden till fullmäktigeledamöter
varav arvoden till styrelse
varav lön till verkställande direktören

2014

2013

4 442
1 142
1 120
932
417
670
224
178
587
347
10 059

4 021
2 042
987
956
429
1 144
226
196
627
10 628

28
10
38

29
9
38

31%
69%

33%
67%

20 176
192
519
1 141

19 501
89
507
1 052

6 255
4 775

6 179
3 928

Verkställande direktören omfattas inte av lagen om
anställningsskydd och har mot denna bakgrund rätt till
uppsägningslön vid uppsägning från arbetsgivarorganisationens
sida, vilken avräknas mot annan inkomst.
Sociala avgifter enligt lag
Pensionskostnader inkl löneskatt
Det finns inga kostnader för pensionsförpliktelser eller
förmåner till ledamöter eller ersättare i verkställande organ.
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not
3

4

2014

2013

resultat från finansiella investeringar
Aktieutdelning, Berling Media och Kyrkans Försäkring
Ränta bank, plusgiro m m
Ränta skattekontot
Ränta penningmarknad
Utdelning donationsmedelsfonden
Återföring av nedskrivning
Räntekostnader
Bankavgifter
Summa

246
115
1
273
508
614
-5
1 752

246
148
2
394
467
793
-11
2 039

inventarier
Kontorsinventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp under året
Utrangerat och sålt
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 337
49
-21
5 365

5 381
-44
5 337

Ackumulerade avskrivningar kontorsinventarier
Ingående ackumulerade avskrivningar
Utrangerat och sålt
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 235
21
-53
-5 267

-5 113
43
-165
-5 235

98

102

1 828
-492
1 336

2 748
39
-959
1 828

-1 735
492
-48
-1 291

-2 609
959
-85
-1 735

Summa bokfört värde IT-inventarier

45

93

Konst
Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde

47
47

47
47

190

242

Summa bokfört värde inventarier
IT-inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp under året
Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar IT-inventarier
Ingående ackumulerade avskrivningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Summa bokfört värde
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not
5

2014

2013

3 528
3 528

3 528
3 528

200
200

200
200

3 015
3 015

3 015
3 015

6 743

6 743

54
132
152
338

27
121
355
503

övriga fordringar
Skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

1 052
122
1 174

783
69
852

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Rikskuponger
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Summa

1 097
2
404
207
1 710

1 100
23
1 065
491
2 679

långfristiga värdepappersinnehav
Berling Media AB
Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde (124.900 aktier, 10.09 % av
samtliga aktier)
Kyrkvinden ekonomisk förening
Ingående anskaffningsvärde, 40 andelar
Utgående anskaffningsvärde, 40 andelar
Kyrkans Försäkring AB
Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde (30.150 aktier, 12.06 % av
samtliga aktier)
Summa långfristiga värdepappersinnehav
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lager
Medaljer
Litografier
Trycksaker
Summa lager

svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 2014
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2014

2013

10 841
10 841

10 841
10 841

-652
614
-38

-1 445
793
-652

10 803
10 803

10 189
10 189

0
0
0
0

5 000
10 000
-15 000
0

Nordea fasträntekonto, anskaffningsvärde
Insättning under året
Uttag under året
Bokfört värde 31 december
Marknadsvärde 31 december

12 000
88 000
-80 000
20 000
20 000

6 000
69 000
-63 000
12 000
12 000

Summa bokfört värde

30 803

22 189

kassa och bank
Handkassa
Plusgiro
Swedbank Penningmarknad
Swedbank Private Banking
Summa

4
633
826
10 548
12 011

3
7
6 175
8 053
14 238

kortfristiga placeringar
Donationsmedelsfonden
Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärden
Ingående ackumulerad nedskrivning
Återföring av nedskrivning
Utgående ackumulerad nedskrivning
Bokfört värde 31 december
Marknadsvärde 31 december
Robur fasträntekonto, anskaffningsvärde
Insättning under året
Uttag under året
Bokfört värde 31 december
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eget kapital
Balanserat
resultat
Belopp vid årets ingång
Balansering resultat föregående år
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

25 167
6 917
32 084

Ändamålsbestämda
medel
3 000

3 000

Årets
resultat

Summa
eget kapital

6 917
-6 917
4 718
4 718

35 084
0
4 718
39 802

Avsättning till ändamålsbestämda medel för pension inom eget kapital. Under åren 2011 och 2012 beslutade fullmäktige att
avsätta 2 000 tkr respektive 1 000 tkr av balanserade medel till ändamålsbestämda medel. De ändamålsbestämda medlen
avser täcka framtida, ej reserverade, pensionskostnader inom KAP-KL Svenska kyrkan.
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13

14

2014

2013

obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax09
Periodiseringsfond tax12
Summa

450
450

240
450
690

övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatter
Övriga kortfristiga skulder
Summa

664
72
736

675
180
855

166
1 970
1 435
3 150
941
1 132
229
9 023

173
2 123
1 507
1 828
764
651
220
7 266

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna arbetsgivaravgifter
Upplupna pensionspremier
Särskild löneskatt
Övriga interimsskulder
Förutbetalda hyresintäkter
Summa

Enligt pensionsavtalet, KAP-KL Svenska kyrkan, har de anställda rätt till kollektivt avtalad pension vid inkomster över en viss
brytpunkt (7,5 inkomstbasbelopp). Pensionsrätten innebär att den anställde har rätt till 62,5% av sin lön över brytpunkten i
pension. För att erhålla full pensionsrätt krävs 30 intjänandeår. Pensionsrätten är försäkringsbar från och med 2006.
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ansvarsförbindelser
Trygghetsavtal för de anställda

14 234

15 427

svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 2014

stockholm den 25 mars 2015

Jösta Claeson
Ordförande

Stig-Göran Fransson
1:e vice ordförande

Peter Bernövall
2:e vice ordförande

Tommy Eriksson
Ledamot

Sigvard Olsson
Ledamot

Stefan Jonäng
Ledamot

Kai Bengtsson
Ledamot

Ulla Malmgren
Ledamot

Anne-Marie Hansson
Ledamot

Lisbeth Kjöllerström
Ledamot

Staffan Korsgren
Ledamot

Reidar Gustavsson
Ledamot

Helén Källholm
Verkställande direktör

vår revisionsberättelse har avgivits den 26 mars 2015

Bengt Björkman

Melvin Ribbing

Klas Weidstam

Stefan Norell
Auktoriserad revisor
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revisionsberättelse
Till fullmäktige i Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation
Org.nr. 802002-6160

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation för år 2014.

uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att fullmäktige fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för föreningen.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår
revision. Auktoriserade revisorn har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Övriga förtroendevalda revisorer har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis
om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de
delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen
i årsredovisningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Svenska Kyrkans
Arbetsgivarorganisation för år 2014.
styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
uttalande
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 2015-03-27

Stefan Norell
Auktoriserad revisor
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Bengt Björkman
Förtroendevald revisor

		
		

Lars Starkerud
Förtroendevald revisor

Melvin Ribbing
Förtroendevald revisor

		
		

Klas Weidstam
Förtroendevald revisor

f oto Magnus Aronsson (1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 12, 18, 20, 26) Arne Hyckenberg (32, 33)
Mikael Ringlander (Omslag, 27) l Melenius (28) Bo Silfverberg (23) StudioSvensson (2)
tr yc k Typografiska Ateljén 2015 f orm september
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Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 4312, 102 67 Stockholm
Besöksadress: Medborgarplatsen 3
Telefon 08-737 70 00
Fax: 08-640 36 05
arbetsgivare@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare
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Medlemsnytta i framkant

