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Vårt uppdrag
SVENSK A KYRK ANS ARBETSGIVARORGANISATION

är en arbetsgivar- och serviceorganisation med
god kunskap om Svenska kyrkans verksamheter.
Vårt uppdrag är att biträda församlingar, pastorat
och stift i deras roller som arbetsgivare och
huvudmän för begravningsverksamheten.
För arbetsgivarnas räkning tecknar vi kollektivavtal om löner och arbetsvillkor för Svenska
kyrkans cirka 22 000 anställda, biträder och
företräder de drygt 600 medlemmarna vid avtalstvister och ger rådgivning inom avtal och
arbetsrätt samt i arbetsmiljöfrågor.
Vidare erbjuds medlemmarna service utifrån
deras uppdrag som huvudmän för begravningsverksamheten och som innehavare av allmänna
begravningsplatser.
Utbildning är en annan viktig del av uppdraget,
liksom att driva utvecklingsfrågor som gagnar
medlemmarna.
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VD H A R O RD E T

Till slut kom vi i mål

I

inledningsorden i verksamhetsberättelsen för 2016 beskrev jag vår vardag
som bestående av medlemskontakter,
rådgivning och förhandlingsarbete.
Så har det naturligtvis varit även 2017
men den inbördes ordningen mellan
frågorna har förändrats.
Hela 2017 har ju präglats av det förhandlingsarbete som har pågått, såväl 2017 års avtalsrörelse som förhandlingarna för att få ett nytt pensionsavtal på plats. Så vår vardag 2017 har bestått
av förhandling, förhandling och förhandling.
Till slut kom vi i mål med alla avtalen, vilket vi är
glada för. Samtidigt konstaterar vi att mycket
efterarbete kvarstår och det spiller över även på
2018.

AV TA L M E L L A N PA RT E R är en process som
ständigt pågår. Ibland behöver man göra större
förändringar i avtalen och då är det än mer
viktigt med en gedigen förberedelseprocess.
Att förhandla för drygt 600 arbetsgivare och
22 000 anställda kräver också bra kommunikation med arbetsgivarna och god kännedom om
behoven i verksamheten. För att vi skulle kunna
försäkra oss om att vi förhandlar utifrån
arbetsgivarnas behov samlade
vi redan 2016 fyra referensgrupper: en med förtroendevalda, en med kyrkoherdar,

HELÉN KÄLLHOLM
VD, Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation

en med personalvetare och en med representanter för stiftsdirektorerna.
Förhandlingarna var i många avseenden
besvärliga och vid två tillfällen behövde medlare tas in. Samtidigt kan jag konstatera att
engagemanget varit stort, väldigt många arbetsgivare och anställda har hört av sig. De allra
flesta för att visa sitt stöd men en och annan
har varit kritisk. Det känns angeläget att lyssna
på de kritiska rösterna även om man inte kan
vara alla till lags.
att konstatera att arbetsgivarorganisationens styrelse varit väldigt
involverad i processen och bidragit med sin
kunskap om verksamheten på lokal nivå.
Dessutom har styrelsen varit överens om alla
beslut och visat stor vilja att göra det bästa för
kyrkan. Allt detta tar jag med mig in i 2018 där vi
på många sätt förbereder oss för att träffa så
många arbetsgivarföreträdare som möjligt
och informera om de nya avtalen, inte minst
genom alla de webbinarier vi kommer att genomföra.
Det är spännande att prova detta nya sätt att
kommunicera, som ett komplement till de
personliga informationsträffar och
arbetsgivarkonferenser som ska
genomföras under året. Så vi ses
både på riktigt och via webben!

DET K ÄNNS OCKSÅ BRA

2017 – Å RE T SOM GÅT T

ÅRET I KORTHET

F Ö R H A N D S L I N G S T E A M E T från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation: Ylva Wåhlin, Henrik

Boman, Maria Ahlquist, Robert Svec och Cecilia Herm.

J A N UA R I . Arbetsgivarorganisationen
tar över ansvaret för den webbaserade
arbetsmiljöundersökningen Akka och
kan från och med 2017 erbjuda det verktyget till alla arbetsgivare i Svenska kyrkan. Under hösten deltar 41 arbetsgivare.

De centrala förhandlingarna med alla fackliga motparter startar.

Frivillig medling i pensionsförhandlingarna. Arbetsgivarorganisationen kommer överens med arbetstagarorganisationerna om att ta hjälp
av medlare för att komma framåt i förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal.
Förhandlingarna om nytt pensionsavtal
har pågått sedan februari 2016.

18 APRIL .

2 6 J A N UA R I .

Det partsgemensamma
arbetet med att ta fram stödmaterial
till AFS 2015:4 Organisatorisk och social
arbetsmiljö slutförs.

VÅ R E N 2 0 1 7 .

1 4 M A J . Ett nytt pensionsavtal för
Svenska kyrkan, TPA 18, undertecknas.
Det nya avtalet är helt premiebestämt för
alla anställda och följer utvecklingen på
övriga arbetsmarknaden.

2 3 M A J . Arbetsgivarorganisationen
tecknar avtalen Kyrkans löneavtal och
Kyrkans allmänna bestämmelser med
Kommunal och Vision.

Det partsgemensamt
framtagna
stödmaterialet till AFS
2015:4 rör
bland annat
systematiskt
arbetsmiljöarbete
kränkande
särbehandling.
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2 J U N I . Arbetsgivarorganisationen och
KyrkA kommer överens om att begära
hjälp av medlare avseende prästernas
arbetstid och ersättning för kyrkoherdevikariat.

1 2 J U N I . Arbetsgivarorganisationen
tecknar avtalen Kyrkans löneavtal och
Kyrkans allmänna bestämmelser med
Akademikerförbundet SSR och Jusek
med förtecknande förbund.

1 9 J U N I . Arbetsgivarorganisationen
tecknar avtalen Kyrkans löneavtal och
Kyrkans allmänna bestämmelser med
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.

J U N I . För den
verksamhet som
bedrivs av
Svenska kyrkan
i utlandet, på ett
fyrtiotal orter
över hela
världen, finns
ett särskilt
kollektivavtal.

2017 – Å RE T SOM GÅT T

1 7 S E P T E M B E R är det kyrkoval i Sverige.
Ytterst är det Svenska kyrkans medlemmar
som påverkar vilka som ska utgöra arbetsgivarorganisationens styrelse under kommande mandatperiod.

J U N I . Utlandsavtalet undertecknas.
Avtalet gäller både för anställda inom
Svenska kyrkan i utlandet och för anställda inom Internationella avdelningen
i Sverige.

Gotlands kyrkvecka.
Tillsammans med flera andra aktörer,
däribland Visby domkyrkoförsamling
och Sensus, arrangerar arbetsgivarorganisationen varje år Gotlands kyrkvecka.
Detta år medverkar arbetsgivarorganisationen bland annat med seminariet Teser
för arbetsgivare – vad skulle Luther ha
spikat upp? tillsammans med sakkunnig
från Lunds stift.

N OV E M B E R . I samarbete med Hvilans lantbruksskola har en diplomutbildning i kyrkogårdssköt-

sel, med första kursstart vintern 2017-2018, utformats.

K Y R KOVA L 1 7 S E P T E M B E R . Ytterst är
den Svenska kyrkans medlemmar som
genom att välja ledamöter till kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige påverkar
vilka som ska utgöra arbetsgivarorganisationens styrelse under kommande
mandatperiod.

2 3 - 2 7 AU G U S T I .

1 3 S E P T E M B E R . Arbetsgivarorganisationen frånträder förhandlingarna med
KyrkA.

S E P T E M B E R - N OV E M B E R . Kyrkoherdeträffar på temana Omställning, överenskommelse vid avslut av anställning,
Pension samt Styra och leda arrangeras
på fyra orter över landet.

H Ö S T E N 2 0 1 7 . Arbetsgivarorganisationens nya utbildning Dataskyddsförordningen för arbetsgivare lanseras och samtliga utbildningstillfällen fulltecknas i
princip omedelbart

N OV E M B E R . Nu beslutas det att Hvilan
utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation januari 2018 startar
en diplomutbildning för att tillgodose
kyrkogårdsförvaltningarnas behov av
yrkesutbildade medarbetare.

N OV E M B E R . Fullmäktige beslutar att
ändra stadgarna så att de från och med
2018 ska hålla sammanträde två gånger
per år.

Arbetsgivarorganisationen tecknar avtal med Vision om nya
regler i Särskilda bestämmelser för präst.
Via medlarna erbjuds KyrkA motsvarande avtal.

2 3 N OV E M B E R .

Kyrkans Akademikerförbund skriver under kollektivavtalet
och 2017 års avtalsrörelse är därmed
avslutad.

3 0 N OV E M B E R .

N OV E M B E R . Samrådskonferens som
fokuserar på den pågående avtalsrörelsen.

N OV E M B E R . Det blir lättare att samverka
kring exempelvis gudstjänster när fler
yrkeskategorier har samma arbetstidsmodell.
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Jonas Klett arbetar
som kantor i ForshagaMunkfors församling utanför
Karlstad. Han ansvarar för
musiken i Ransäters och
Munkfors kyrkor.
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Arbetsgivarorganisationen
företräder
Svenska kyrkans arbetsgivare
Förutom att vara ett trossamfund är Svenska kyrkan
även en arbetsplats för cirka 22 000 anställda.
Församlingarna, pastoraten och stiften är medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
en kyrka där
ideella, förtroendevalda och anställda
tillsammans ska tjäna kyrkan och
församlingen.
Svenska kyrkan är dess församlingar. De är den primära enheten och
därifrån utgår all verksamhet.
Förutom att vara ett trossamfund är
Svenska kyrkan även en arbetsplats
för cirka 22 000 anställda. Församlingar, pastorat och stift är medlemmar i arbetsgivarorganisationen i sina
respektive funktioner som självständiga arbetsgivare.

SVENSK A KYRK AN ÄR

SVENSKA KYRKANS
ORGANISATION

Svenska kyrkan är demokratiskt
uppbyggd. Vart fjärde år är det kyrkoval, där alla medlemmar kan rösta
på dem som nominerats. Genom
detta val får de förtroendevalda, av
församlingens medlemmar, i uppdrag
att ansvara för att församlingens
grundläggande uppgift utförs och att
dess förvaltning sköts.
Denna demokratiska grund finns
även i stiftsfullmäktige och därmed
stiftsstyrelsen liksom i kyrkomötet
och kyrkostyrelsen. De förtroendevalda utövar sina uppdrag inom ramen
för det mandat som tillhör det förtroendevalda organ de ingår i.
KYRKORÅD OCH
FÖRSAMLINGSRÅD
Kyrkoordningen, KO, är sedan
relationsförändringen år 2000

Svenska kyrkans inomkyrkliga regelverk. Kyrkoordningen anger att kyrkorådet utgör styrelse i församling
respektive pastorat. Församling som
ingår i pastorat styrs istället av ett
församlingsråd som har ett begränsat
ansvar. Den här ordningen innebär att
det finns flera organ som enligt kyrkoordningen kan utgöra styrelse, men
att ansvaret ser olika ut.
Kyrkorådet ansvarar för hela pastoratet med alla ingående församlingar.
Kyrkorådets uppgifter och ansvar som
styrelse är desamma oavsett församlingens eller pastoratets storlek.
Församlingsrådet fullgör sitt ansvar
inom sitt område. Utöver vad som
framgår av kyrkoordningen beror
församlingsrådets uppgift på vad
församlingsinstruktionen anger att
församlingen ska göra och vilka
uppgifter kyrkorådet valt att delegera
till församlingsrådet.

KYRKOHERDEN
Kyrkoherden leder all daglig verksamhet och ansvarar därmed för det
operativa arbetet. Kyrkoherden är
ledamot av kyrkorådet och därmed
en del av styrelsen. Kyrkoherden är
också ledamot av församlingsrådet
men kan utse en präst som arbetar
i en församling att vara ledamot i
kyrkoherdens ställe i den församlingen.
KYRKORÅD OCH KYRKOHERDE
HAR GEMENSAMT ANSVAR
Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet. Rådet fattar övergripande beslut inom ramen för de mål
och den inriktning som kyrkofullmäktige beslutat om. Tillsammans
med kyrkoherden ansvarar kyrkorådet därmed för att församlingens
grundläggande uppgift blir utförd.
Detta gemensamma ansvar utgör en
viktig del av kyrkosynen i Svenska kyrkan.
Kyrkorådet har även i uppdrag att
kontinuerligt följa upp verksamheten
och skapa förutsättningar för att det
finns en arbetsorganisation som fungerar. Detta kräver i sin tur att kyrko- E

Sedan 2014
är Antje
Jackelén
ärkebiskop
i Svenska
kyrkan. Hon
är Svenska
kyrkans
första
kvinnliga
ärkebiskop.
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E rådet får tillräcklig information om
verksamheten. Därför ska kyrkoherden kontinuerligt rapportera till rådet
hur verksamheten fortlöper. Kyrkoherden ansvarar också för tillsynen
över all verksamhet utifrån Svenska
kyrkans tro, bekännelse och lära.
KYRKORÅDET ÄR ARBETSGIVARE
Som styrande och verkställande
organ i församlingen/pastoratet, och
som dess styrelse, är kyrkorådet
arbetsgivare. Med arbetsgivarrollen
följer ett ansvar att fullfölja de åtaganden och skyldigheter som regleras
genom lagar, kollektivavtal och praxis
samt 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 att rekrytering sker och
medarbetare anställs till att anställning avslutas.
I sin roll som ytterst ansvarig arbetsgivare ska kyrkorådet också se till att
församlingen/pastoratet har fungerande personalpolitik, god arbetsmiljö
och att gällande arbetsrättsliga lagar
och avtal följs. Kyrkorådet ska även
fatta strategiska beslut om ramarna
för personalpolitiken, såsom olika
policyer (t ex arbetsmiljöpolicy) och
om de ekonomiska förutsättningarna
för till exempel den årliga löneöversynen och för arbetsmiljöarbetet. I sin
roll som chef och arbetsledare företräder kyrkoherden arbetsgivaren.
KYRKOMÖTET
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251
ledamöter som väljs direkt av kyrkans
medlemmar när det är kyrkoval.
Ledamöterna representerar för närvarande elva nomineringsgrupper.
Biskoparna ingår inte i kyrkomötet
men de har närvaroskyldighet,
motionsrätt och yttranderätt.
Kyrkomötet beslutar i frågor som
handlar om kyrkoordningen och
andra frågor som har betydelse för
hela Svenska kyrkan, exempelvis
kyrkohandboken och psalmboken.
Kyrkomötet fastställer även budgeten för Svenska kyrkan på nationell

Tillsammans med kyrkoherden ansvarar kyrkorådet för att församlingens grundläggande uppgift blir
utförd. Detta gemensamma ansvar utgör en viktig del av kyrkosynen i Svenska kyrkan.

nivå. Därmed beslutar kyrkomötet
om den verksamhet som ska bedrivas
på nationell nivå och även om de
ekonomiska utjämningssystem som
finns mellan församlingar i Svenska
kyrkan.
Dock gäller en subsidiaritetsprincip.
Principen innebär att kyrkomötet inte
får besluta i frågor som är församlingarnas eller stiftens ansvarsområden.
Vidare utser kyrkomötet kyrkostyrelsen. Där är ärkebiskopen ordförande.

verksamheten en kommunal angelägenhet sedan 1800-talet.
Det är huvudmannens skyldighet
att tillhandahålla gravplatser till alla
som vid dödsfallet var folkbokförda
inom det egna förvaltningsområdet.
Huvudmannen ansvarar också för att
det inom närområdet finns särskilda
gravplatser för dem som inte tillhör
ett kristet trossamfund.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
BEKOSTAS VIA SÄRSKILD AVGIFT
KYRKOKANSLIET
Kostnaderna för att kunna utföra de
uppgifter som enligt begravningsKyrkokansliet, under ledning av en
lagen åligger huvudmännen finansiegeneralsekreterare, är den
ras genom begravningsavgiften.
nationella nivåns verkställande
Den avgiften betalas av alla som är
organisation.
folkbokförda i Sverige och som betaTill den nationella nivåns uppdrag
lar kommunal inkomstskatt. Intäkhör gemensam kommunikation,
terna och kostnaderna för begravutbildning, samråd samt ekumeniska
ningsverksamheten ska särredovisas
relationer, internationell diakoni och
i församlingens/pastoratets budget
mission.
eftersom begravningsavgiften inte får
Till kansliets uppgifter hör också att
finansiera annan verksamhet.
vara kyrkans röst utåt, såväl i det
När det gäller kyrkogårds- och
svenska samhället som internationellt.
begravningsverksamheten finns det
olika frågor som församlingen/pastoHUVUDMAN FÖR
ratet kan behöva besluta om. Det kan
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
handla om vilka gravskick som ska
Sedan relationsändringen mellan
erbjudas, olika praktiska frågor i
Svenska kyrkan och staten år 2000
samband med begravning och
är Svenska kyrkans församlingar
År 2017
fanns det 662
kyrkogårdsskötsel, ordningsregoch pastorat huvudmän för
År 2016 fannsarbetsgivare
664
ler, vilken service som ska erbjubegravningsverksamheten i helaarbetsgivare
i
i Svenska
kyrkan.
das och – inte minst – olika etiska
landet, undantaget Stockholm Svenska kyrkan.
överväganden.
och Tranås. Där är begravnings-

8 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations verksamhetsberättelse 2017

SVE N SK A K YRK A N S S TRU K TU R – E N ÖVE R S I K T

F Ö R S A M L I N G . Den grundläggande lokala
enheten. Kyrkorådet, som utses av kyrkofullmäktige, är dess styrelse. Den dagliga
verksamheten leds av en kyrkoherde. Om
en församling ingår i ett pastorat utgör ett
församlingsråd styrelse.

Består av flera församlingar
som samverkar och vars dagliga verksamhet leds av en gemensam kyrkoherde.
Kyrkorådet, som utses av kyrkofullmäktige, är dess styrelse. Pastoratet ansvarar
för ekonomiska resurser, personal och
fastigheter, inklusive kyrkor. Församlingarna i pastoratet svarar för sin verksamhet
och leds av ett församlingsråd som har
begränsat ansvar.

PA S TO R AT.

K Y R KO O R D N I N G E N . Svenska kyrkans
inomkyrkliga regelverk som beslutas av
kyrkomötet. Reglerar Svenska kyrkans tro,
bekännelse och lära.

Ska
finnas för varje församling och anger hur
församlingen fullgör sin grundläggande
uppgift: gudstjänst, undervisning, diakoni
och mission. Instruktionen utarbetas av
kyrkoherde och kyrkoråd – och godkänns
av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var
för sig. Därefter utfärdas den av domkapitlet.

Så påverkar kyrkovalet
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
KYRKOVALET: Svenska kyrkans medlemmar väljer…

KYRKOFULLMÄKTIGE

STIFTSFULLMÄKTIGE

(församling/pastorat) som
väljer ledamöter till…

som väljer
ledamöter till…

KYRKOMÖTET

ARBETSGIVARORGANISATIONENS
ARBETSGIVARKONFERENSER
som väljer…

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION.

D O M K A P I T E L . Till domkapitlets uppgifter hör bland annat att utfärda församlingsinstruktioner, yttra sig över anställningar av präster och diakoner samt vara
besluts- och överklagandeinstans beträffande pastorala frågor i stiftets församlingar.

ARBETSGIVARORGANISATIONENS
FULLMÄKTIGE
som väljer…

ARBETSGIVARORGANISATIONENS
SAMRÅDSKONFERENS

ARBETSGIVARORGANISATIONENS
STYRELSE

Sådant som rör församlingsvård; handlingsprogram för dop, gudstjänst med mera.

PA S TO R A L .

Regionalt område i Svenska kyrkan
som leds av en biskop. Svenska kyrkan har
tretton stift. Dess främsta uppgift är att
främja och ha tillsyn över församlingslivet.

S T I F T.

Till biskopens arbete hör att leda
kyrkans arbete inom ett stift, viga präster
och diakoner, kalla präster och diakoner till
överläggningar samt vårda och värna
kyrkans enhet. Biskopen är ordförande i
domkapitel och stiftsstyrelse.

B I S KO P.

I Svenska kyrkan den
biskop som företräder hela Svenska kyrkan. Till ärkebiskopens uppgifter hör också
att sammankalla biskopsmötet och vara
ordförande i kyrkostyrelsen.

Ä R K E B I S KO P.

arbetsgivarorganisation
är en medlemsorganisation, där Svenska
kyrkans församlingar, pastorat och stift är
medlemmar. Arbetsgivarorganisationens
styrelse väljs av arbetsgivarorganisationens
fullmäktige. Fullmäktige väljs i sin tur av de
arbetsgivarkonferenser som hålls i varje stift.
Vid arbetsgivarkonferenserna deltar ombud
från alla församlingar, pastorat och stift.
Under hösten efter kyrkovalet sammanträ-

SVENSK A KYRK ANS

der de nyvalda kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige och väljer ombud till arbetsgivarkonferenserna. Arbetsgivarkonferens med val till
fullmäktige hålls före maj månads utgång året
efter valåret.
Samrådskonferensen är ett samrådsorgan
mellan styrelsen och medlemmarna. Den
består av styrelsen samt två representanter
från varje arbetsgivarkonferens och sammanträder på kallelse av styrelsen.
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ANTAL ARBETSGIVARE OCH BEGRAVNINGSHUVUDMÄN INOM SVENSKA KYRKAN
2017

2016

2015

2014

2000

*662

664

687

691

936

Varav pastorat

257

259

258

258

611

Varav församlingar som inte ingår i pastorat

390

402

414

418

311

13

13

13

13

13

577

631

642

646

879

Totalt antal arbetsgivare i Svenska kyrkan

Varav stift
Totalt antal kyrkliga begravningshuvudmän

*Som arbetsgivare räknas församling som inte ingår i pastorat, pastorat samt stift , nationell nivå och Lunds domkyrkoråd.

ARBETSGIVARE OCH BEGRAVNINGSHUVUDMÄN SVENSKA KYRKAN, FÖRDELAT PER STIFT
Församlingarna och pastoraten i Svenska kyrkan utgör även begravningshuvudmän och ansvarar för begravningsverksamheten på 3 200 platser över hela landet, utom i Stockholm och Tranås. Där ansvarar kommunerna för begravningsverksamheten.
Stift

Arbetsgivare
totalt, på lokal
nivå 2017

varav
pastorat

varav
församlingar

Begravningshuvudmän

61

27

34

52

Uppsala
Linköping

30

18

12

30

Skara

42

29

13

43

Strängnäs

54

9

45

51

Västerås

43

13

30

41

Växjö

60

39

21

56

Lund

109

108

29

79

Göteborg*

67

37

30

59

Karlstad

31

16

15

31

Härnösand

46

22

24

36

Luleå

35

10

25

34

Visby**

12

6

6

10

Stockholm***
Summa

58

2

56

25

647

257

390

617

* inkl. Göteborgs kyrkliga samfällighet. Den samfälligheten upphörde 171231.
** inkl. samfälligheten Gotlands kyrkor
*** inkl. Kungliga hovförsamlingen

I Sverige finns dessutom ett antal icke-territoriella församlingar: Finska församlingen i Stockholm, Tyska församlingen i Stockholm,
Kungliga hovförsamlingen samt Kunglig Karlskrona Amiralitetsförsamling. Att de är icke-territoriella betyder att de inte är knutna
till något speciellt geografiskt område. Därmed är de inte heller huvudmän för begravningsverksamheten.

ANTAL AVLIDNA SOM KREMERAS
2017

2016

2015

2014

2013

81,3**

80,6

81,3

80,1

80

Antal begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan

*

67  744

69 534

68 003

70 538

Andel som begravs i Svenska kyrkans ordning

*

74,1

76,5

76,4

78

Andel, i procent av avlidna, som kremeras

* Denna statistik kommer först i maj 2018.
** Statistik från SKKF.
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Svenska kyrkans anställda – i siffror
S E DA N 1 9 9 5 S A M A R B E TA R Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med de
fackliga parterna om dels en gemensam
lönestatistik, dels en gemensamt framtagen befattningsklassificering, BSF. Varje
år, i november månad, samlas uppgifter in
från kyrkans arbetsgivare för att sedan
sammanställas och presenteras. Därigenom får parterna en gemensam bild av
löneutvecklingen i Svenska kyrkan.
Från och med 2017 sköter företaget
Statisticon AB insamlingen och framtagandet av statistiken.

I 2017 års statistik har arbetsgivarorganisationen valt att presentera statistiken
för alla anställda medarbetare från och
med 17 års ålder och äldre, utan övre
åldersgräns. I tidigare års urval finns individer i åldrarna 17-64 år. Detta medför att
statistiken inte är helt jämförbar i alla
redovisade tabeller.
På grund av att avtalsförhandlingarna
blev klara sent på året inkluderar statistiken för 2017 både 2016 och 2017 års lönenivåer.
I tabellen Medellön för kvinnor och män

2017 visas ett urval av yrken som omfattar
arbetstagare på kyrkans arbetsplatser. Den
redovisade statistiken innehåller faktiska
löner och är uppdelad på kön. Ingen korrigering/vägning mellan grupper eller individer har gjorts med hänsyn till exempelvis ålder eller utbildningsnivå. Därför
behöver resultatet tolkas med viss försiktighet. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation analyserar löneutvecklingen noga
för att kunna ge råd till arbetsgivare i ansträngningarna med att komma tillrätta
med eventuellt osakliga löneskillnader.

ANSTÄLLDA I SVENSKA KYRKAN 2007-2017
Sedan 1995 samarbetar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med de fackliga parterna om dels en gemensam lönestatistik, dels en gemensamt
framtagen befattningsklassificering, BSF. Varje år, i november månad, samlas uppgifter in från kyrkans arbetsgivare för att sedan sammanställas och
presenteras. Därigenom får parterna en gemensam bild av löneutvecklingen i Svenska kyrkan.
Från och med 2017 sköter företaget Statisticon AB insamlingen och framtagandet av statistiken.
Procentuell
förändring

Pedagogiska uppgifter
(Barntimmeledare, församlingspedagog,
assistent, förskollärare med flera)

2017

2016

2015

2014

2013

2007

4 216

3 948

3 882

3816

3 879

4 150

Procentuell
förändring

2007-2017 2016-2017

1,6%

6,8%

Diakoniuppgifter
1 138
1 037
1 051
1 071
1 125
1 152
-1,2%
9,7%
(Församlingsdiakon, med flera)								
Prästuppgifter
3 153
2 829
2 846
2 881
3 198
3 382
-6,8%
11,5%
(Kyrkoherde, komminister, sjukhuspräst med flera)								
Kyrkomusikaliska uppgifter
2 174
1 996
1 995
2 020 2 110
2 193
-0,9%
8,9%
(Kantor, organist, med flera)								
Uppgifter inom mark och fastighetsförvaltning
(Kyrkogårdsarbetare, vaktmästare, husmor,
städare med flera)

8 437

7 929

7 527

7 503

7 987

8 190

3,0%

6,4%

Administrativa uppgifter
3 646
3 412
3 327
3 242
3 339
3 597
1,4%
6,9%
(Ekonomi- och löneassistent, kamrer/ekonom,								
IT-tekniker med flera)								
Totalt

22 764 21 151 20 628 20 533 21 638 22 664

0,0%

8,0%
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LÖNEUTVECKLINGEN I SVENSKA KYRKAN 2012-2017
Diagrammet visar medellönens (månadslönens) förändring mellan 2012 och 2017 för utvalda befattningsgrupper. Medellönen är beräknad för dem
som varit månadsavlönade och tjänstgörande under november månad respektive år. Från och med 2017 års siffror är åldersintervallet från och med
17 år och äldre, utan övre åldersgräns (tidigare år innehåller siffrorna anställda i åldern 17-64 år). Medellönen är inte beräknad på samma individer
mellan åren. Det innebär att beräkningarna påverkas av nyrekryteringar och avgångar hos arbetsgivarna.
2017

2016

2015

2014

2013

2012

Kyrkoherde		

		

54 500

53 600

51 900

49 800

47 600

45 900

Kanslichef/verksamhetschef

54 500

53 100

50 900

50 000

48 400

47 000

Kyrkogårdschef

44 200

42 800

42 300

40 900

39 600

38 200

Kyrkokamrer		

42 100

40 500

39 200

38 200

37 000

35 700

Komminister		

37 300

36 600

35 400

34 500

33 500

32 500

Organist		

36 600

35 800

34 900

33 900

33 000

32 100

Diakon		

33 000

32 200

31 200

30 300

29 400

28 600

Kantor		

31 800

30 800

29 900

29 100

28 300

27 500

Församlingspedagog

30 100

29 400

28 600

27 900

27 100

26 300

Förskollärare		

30 000

29 100

28 200

27 200

26 500

25 600

Assistent		

28 300

27 400

26 800

26 100

25 300

24 600

Kyrkvaktmästare

26 200

25 700

25 200

24 600

23 900

23 300

Fritids/ungdomsledare

25 800

25 400

24 800

24 100

23 400

22 800

Kyrkogårdsarbetare

24 600

24 200

23 900

23 300

22 700

22 100

Samtliga befattningar i kyrkan

31 200

30 500

29 900

29 100

28 200

27 400

MEDELLÖNER FÖR KVINNOR OCH MÄN 2017
Tabellen visar medellön (månadslön) i november resp. år för några befattningsgrupper. Kvot avser kvinnors medellön dividerad med männens
medellön. Kvot under 0 betyder att männens medellön i genomsnitt överstiger kvinnornas. Kvot över 1 betyder att kvinnornas löner i genomsnitt
överstiger männens.
Medellönen är beräknad för dem som varit månadsavlönade och tjänstgörande under november månad respektive år. Från och med 2017 års
siffror är åldersintervallet från och med 17 år och äldre, utan övre åldersgräns (tidigare år innehåller siffrorna anställda i åldern 17-64 år). Medellönen är inte beräknad på samma individer mellan åren. Det innebär att beräkningarna påverkas av nyrekryteringar och avgångar hos arbetsgivarna.
Kvinnor medellön

Män medellön

2017

2017

Kvot 2017

Kvot 2016

Kvot 2015

Kvot 2014

Kvot 2013

Kyrkogårdsarbetare

24 400

24 800

0,99

0,98

0,98

0,98

0,97

Fritids/ungdomsledare

25 900

25 600

1,01

1

1

1,01

1,02

Kyrkvaktmästare

25 900

26 400

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

Assistent		

28 300

28 400

1,00

1

0,99

1

0,99

Befattning		

Förskollärare		

30 000

29 700

1,01

1

0,99

0,99

1,03

Församlingspedagog

30 100

30 300

0,99

0,98

0,99

0,99

0,99

Kantor		

31 700

32 000

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Diakon		

32 900

33 400

0,99

0,99

0,98

0,98

0,98

Organist		

36 200

36 900

0,98

0,98

0,99

0,98

0,98

Komminister		

37 200

37 400

1,00

0,98

0,98

0,99

0,99

Kyrkokamrer		

41 600

43 100

0,97

0,97

0,96

0,97

0,96

Kyrkogårdschef

43 300

44 400

0,98

0,97

1

1,04

1,03

Kyrkoherde		

54 500

54 400

1,00

1

1

1

0,99

Kanslichef/verksamhetschef

53 300

56 100

0,95

0,98

0,94

0,94

0,93

Samtliga		

30 800

31 900

0,97

0,98

0,96

0,99

0,95
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Projekt för människor i arbetslöshet
Mer än jobb har församlingar, pastorat och stift fått verktyg
för att erbjuda praktik för människor i
arbetslöshet. Svenska kyrkan och Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation har drivit
Mer än jobb i samverkan med Arbetsförmedlingen.
Varje år får mellan 1 100 och 1 300 personer som står utanför arbetsmarknaden
praktik och arbetsträning, ofta med lönebidrag eller anställningsstöd, inom Svenska kyrkan. Projektet Mer än jobb, som i och
med utgången av 2017 avlutades, syftade
till att stärka församlingarna att långsiktigt
bedriva verksamhet för människor i arbetslöshet. Projektet har särskilt fokuserat
på verksamhet för nyanlända, unga och
personer med funktionsnedsättning som
behöver stöd för att komma närmare
arbetsmarknaden.
Arbetsgivarorganisationen har bidragit
med kontakter för eventuella praktikplatser och med kunskap om bland annat
arbetsgivarens roll för att en sådan här
satsning ska bli bra för såväl praktikanten
som för handledaren och arbetsplatsen.

G E N O M P ROJ E K T E T

har resulterat i utbildning,
idéer och material om kvalitetssäkring till
stift, pastorat och församlingar, bland annat:
O Nationell överenskommelse med Arbetsförmedlingen som fungerar som en

MER ÄN JOBB

Holmsunds församling driver, inom ramen för
Mer än jobb, en second handbutik för att
ordna meningsfull sysselsättning för
människor som helt eller delvis står utanför
den reguljära arbetsmarknaden.

utgångspunkt för regionala och lokala
överenskommelser.
O Utbildningen Från idé till handling, som
bygger på en projektstyrningsmetod som
används inom Europeiska Socialfonden
(ESF). Utbildningen genomfördes både
som församlingsutbildning och som
processledarutbildning för stiftshandläggare.
OH
 andledarutbildning för vaktmästare
och husmödrar, de yrkesgrupper som
ofta har handledaransvaret för praktikanter.

O Metoden Små steg för hållbar verksamhet
– kvalitetsarbete i praktik och arbetsträning
som stärker kvaliteten i arbetet med
praktik och arbetsträning. Den bygger på
ett systematiskt arbetssätt för att möjliggöra ständiga förbättringar i verksamheten och utgår både från ett internationellt kvalitetsverktyg och från processmetoden Diakonipastoralen.
O Konferensen Mer än jobb 11-12 oktober
2016 där cirka 180 medarbetare och
förtroendevalda från församlingar,
pastorat och stift deltog. Drygt hälften av
deltagarna var diakoner eller verksamhetsledare.
I N F O R M AT I O N O C H D O K U M E N TAT I O N

från satsningarna i projektet finns tillgängligt på internwww.svenskakyrkan.se/
arbetsgivare, tillsammans med goda
exempel från befintliga verksamheter på
kyrkokansliet.
Arbetet med att stödja församlingarnas
verksamhet för människor i arbetslöshet
fortsätter inom ramen för det löpande
arbetet på Svenska kyrkans nationella
nivå. Aktörerna fortsätter att samverka
även efter att projektet har avslutats för att
fler människor ska komma ut i arbetslivet
via Svenska kyrkans församlingar.

Satsningar mot bakgrund av #metoo och #vardeljus
A R B E T S G I VA RO RG A N I S AT I O N E N bedriver
ett långsiktigt arbete för att bistå arbetsgivare i Svenska kyrkan inom områdena
arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetet mot
trakasserier utgör en viktig fråga i verksamheten. Utgångspunkten är nolltolerans.
Kampanjerna #metoo och #vardeljus
visar att det är angeläget att arbetsgivarna
inom Svenska kyrkan är tydliga med vilka
beteenden och vilken kultur som ska prägla förhållningssätt och bemötanden i verksamheten samt vad som absolut inte är
acceptabelt. Det gäller alla som har ett
uppdrag i kyrkan, såväl anställda, förtroendevalda som ideella.
Sedan 2013 ger lagen om registerkontroll möjlighet för arbetsgivare att begära
utdrag ur belastningsregistret när nya

medarbetare ska anställas eller ha uppdrag som ideell, om arbetet innebär direkt
eller regelbunden kontakt med barn och
unga. Arbetsgivarorganisationens uppfattning är att alla arbetsgivare inom Svenska
kyrkan ska använda den möjligheten.
Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagstiftningen utgör viktiga verktyg för att
förebygga och hantera trakasserier och
kränkande särbehandling. Arbetsgivarorganisationen arbetar kontinuerligt med
dessa frågor och tillhandahåller information, stöd och annat underlag, såväl genom rådgivning, digitala handböcker,
nyhetsbrev, magasinet Ducatus som genom nya och befintliga utbildningar.
#ME TOO OCH #VARDEL JUS visar att det
finns ytterligare behov av olika insatser.

I slutet av året genomfördes därför, i samverkan med nationell nivå, en enkätundersökning för att få ökad kunskap om hur församlingar och pastorat agerar vid sexuella
trakasserier eller misstanke om sådana.
Sedan tidigare representeras arbetsgivarorganisationen i Svenska kyrkans nationella nätverk mot sexuella trakasserier
vars tjugo år långa arbete kommer att
uppmärksammas under 2018. Organisationen bidrar bland annat med kunskap
om hur det arbetsrättsliga regelverket
fungerar och hur arbetsgivarna kan använda såväl arbetsmiljörättsliga som arbetsrättsliga regelverk för att förebygga att
sexuella trakasserier sker inom Svenska
kyrkan, men även hur arbetsgivaren ska
hantera situationen om trakasserier misstänks ha förekommit på arbetsplatsen.
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Tryckta och digitala kanaler

Magasinet Ducatus
på arbetsgivarorganisationens medlemsmagasin om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet.
Magasinet har under året utkommit med fem nummer. Det rymmer
aktuella och fördjupande reportage och vänder sig framförallt till
arbetsgivare och begravningshuvudmän inom Svenska kyrkan. Strävan
är att magasinet genom ett genomarbetat innehåll ska underlätta för
arbetsgivarna och huvudmännen för begravningsverksamheten att
driva och utveckla en god verksamhet.
Ducatus distribueras med ett exemplar till varje medlem men många
medlemmar och andra intresserade tecknar fler prenumerationer.

D U C AT U S Ä R N A M N E T

Nyhetsbreven
– snabba med det senaste
Observera arbetsgivare respektive begravning bidrar
till att prenumeranterna snabbt nås av nyheter om exempelvis viktiga
uppdateringar av de digitala handböckerna Vera och Beda, kursnyheter,
avtalsfrågor eller lagändringar.

NYHETSBREVEN

O B S E R V E R A A R B E T S G I VA R E

O B S E R V E R A B E G R AV N I N G

Antal utgåvor

Antal utgåvor

33 (19)

2016 års utgivning inom parentes

Nyhetsbreven når närmare 3  000 mottagare vardera.

Webbkommunikation

Pressarbetet

A R B E T S G I VA R O R G A N I S AT I O N E N S I N T R A N ÄT

UNDER ÅRET

internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare
Arbetsgivarorganisationens intranät vänder sig framförallt till arbetsgivare och begravningshuvudmän inom Svenska kyrkan, exempelvis
stiftsdirektorer, kyrkoråd och kyrkoherdar, kanslichefer och kyrkogårdschefer. Totalt hade webbplatsen knappt 66 500 besök.
A R B E T S G I VA R O R G A N I S AT I O N E N S E X T E R N A W E B B

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare
Arbetsgivarorganisationens externa webb (www.svenskakyrkan.se/
arbetsgivare) vänder sig till fack- och branschpress samt andra intressenter. Det är också till denna sida som sökningen på Google och andra
sökmotorer leder. Därför finns här även länkar till arbetsgivarorganisationens intranätsplats. Totalt hade webbplatsen knappt 59 000 besök.
arbetsgivarorganisationen
arbetsgivare och begravningshuvudmän två digitala handböcker, VERA
respektive BEDA.
VERA vänder sig till den som ansvarar för eller arbetar med arbetsgivar- och personalfrågor i församling, pastorat eller stift. Webbplatsen
kräver personlig inloggning. BEDA är en webbaserad handbok om begravningsfrågor och vänder sig till alla som arbetar med detta på daglig
basis, exempelvis kyrkogårdschefer, arbetsledare och kanslipersonal.
BEDA kräver inte personlig inloggning.

F Ö R U TO M I N T R A N ÄT E T E R B J U D E R

14 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations verksamhetsberättelse 2017

15 (13)

2016 års utgivning inom parentes

skickade arbetsgivarorganisationen ut sammanlagt tolv
pressmeddelanden vilka i huvudsak rörde förloppet inom avtalsrörelsen
2017.
Sakkunniga inom organisationen har medverkat i en diskussion om
enhetlig begravningsavgiftssats. Två skribenter i Svenska Dagbladet
menade att det nya systemet med enhetlig begravningsavgift skulle
komma att driva upp kostnaderna för begravningsverksamheten.
I repliken synliggjordes att det är mer demokratiskt med ett enhetligt
system och att det faktum att Stockholm har landets lägsta begravningsavgift beror på det goda skatteunderlaget – inte på att verksamheten sköts bättre än i övriga landet.

medverkat i media
kring synen på sexuella trakasserier och övergrepp inom kyrkan. Organisationens hållning är att det råder nolltolerans mot alla former av
trakasserier och rekommendationen är att arbetsgivaren alltid ska
begära in utdrag inför anställning eller ideellt uppdrag som innebär nära
och regelbunden kontakt med barn och unga.
I Sveriges Radio Dalarna lyftes frågan om risken för hot och våld
bland kontaktyrken, dit exempelvis diakoner hör, med en representant
för arbetsgivarorganisationen. Organisationens huvudbudskap är att
arbetsgivare och arbetstagare tillsammans ska bedöma vilka risker som
kan finnas med det arbete som ska utföras och att det kan se olika ut i
olika yrken och på olika platser. Detta kan leda till skilda slutsatser på
olika platser och att olika åtgärder säkerställer trygghet och minimerar
risken för hot och våld.
Tidningen Mäklarvärlden har jämfört kyrkans behov av kompetensutveckling av medarbetare med behovet inom andra branscher och
magasinet Landskap har skrivit en artikel som följer upp 2015 års
rapport om hotande arbetskraftsbrist inom de gröna jobben.
A R B E T S G I VA R O R G A N I S AT I O N E N H A R ÄV E N

FR Å N A RB E T SG IVA RO RGA N I SATI O N E N S VE RK SA M H E T

Luther som arbetsgivare – tema och särtryck
publicerades en artikelserie i magasinet Ducatus om
vilka teser Martin Luther skulle kunnat tänkas ha formulerat för arbetsgivare.
Artikelserien är uppbyggd som ett samtal mellan Anna von Malmborg, utvecklingschef
och samordnare för arbetsmiljöfrågor inom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, och
Eva-Lotta Grantén, docent, verksam vid Lunds stiftskansli.
Även under Gotlands kyrkvecka genomfördes ett samtal på temat.
Intresserade kan ladda ner samtalsserien från www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

U N D E R R E F O R M AT I O N S Å R E T 2 0 1 7

Medlemskontakter

A R B E T S G I VA R KO N F E R E N S E R samt ordförandeoch kyrkoherdeträffar är exempel på mer omfattande arrangemang som arbetsgivarorganisationen regelbundet bjuder in till.
En del är stadgeenliga, exempelvis arbetsgivarkonferenserna. Andra vill främja dialog med
medlemmarna, såsom samrådskonferenserna,
eller bidra till kompetensutveckling. Årets kyrko-

herdeträffar hade exempelvis frågor om omställning och överenskommelse vid avslut av anställning på agendan.
Ytterligare andra kontakter syftar framförallt
till att ge information i angelägna frågor, exempelvis träffarna om det nya pensionsavtalet och kollektivavtalen.

STATISTIK ÖVER MEDLEMSARRANGEMANG OCH INFORMATIONSSATSNINGAR
2017

2016

2015

2014

2013

Arbetsgivarkonferenser*
Antal konferenser

0

13

0

13

13

Deltagare

0

539

0

735

591

Antal träffar

0

0

16

Deltagare

0

0

34

Ordförandeträffar*

Kyrkoherdeträffar**
Antal träffar
Deltagare

3

3

4

43

57

78

Informationsträffar om TPA 18 Svenska kyrkan
Antal träffar
Antal deltagare

4
180

Avtalsinformation
Antal träffar
Antal deltagare

13
505

* År 2016 bjöds kyrkorådens ordförande in till arbetsgivarkonferenserna.
** Ordförandeträffarna, för ordförande i kyrkoråd, genomfördes för första gången 2015.
***Kyrkoherdeträffar har genomförts sedan 2015.

Marginella hyreshöjningar för prästgårdar även 2017
A R B E T S G I VA R O R G A N I S AT I O N E N H Y R E S S ÄT T E R

alla tjänstebostäder för präster i Svenska kyrkan, utom
biskopsgårdarna. Med ledning av bruksvärdet i allmännyttan på respektive ort fastställs förslag till hyresjusteringar.
Under 2017 var hyresöverenskommelserna i kommunerna, liksom 2016, mycket marginella.

Under 2017 har två tjänstebostäder fått kompletterande hyreshöjning på grund av standardhöjande
investering. En prästgård har tagits ur bruk på grund av
omfattande mögelangrepp. Efter förhandling under
medverkan av arbetsgivarorganisationen har en ny
fastighet köpts för att uppfylla anställningsvillkoren
med hyresgästen.
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Anneli Ljunggren
arbetar som löneassistent
vid Trollhättans pastorat. Hon
vet allt om löner, semestrar och
mer därtill. På skrivbordet har
hon alltid ett exemplar av
”Svenska kyrkans avtal” och
hon vet hur hon ska söka
relevant information.
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Avtalsrörelsen 2017
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation företräder arbetsgivarna gentemot de fackliga organisationerna och träffar
centrala kollektivavtal som rör löne- och allmänna villkor
för de anställda i Svenska kyrkan. Verksamheten innefattar
även biträde vid förhandlingar och rättstvister.
Utöver detta erbjuds omfattande rådgivning och utbildning i bland annat arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.
AV TA L S RÖ R E L S E N 2 0 1 7 S TA RTA D E formellt i december 2016, då yrkanden började växlas med respektive arbetstagarorganisation: Kommunal, Vision, Kyrkans
Akademikerförbund (KyrkA), Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Akademikerförbundet
SSR och Jusek med förtecknade förbund.
Arbetet hade dock startat långt tidigare
med förberedelser genom utredningsarbete och arbete med referensgrupper
med mera.
Frågan om enklare och mer flexibla
arbetstidsregler för alla yrkesgrupper
i Svenska kyrkan var arbetsgivarorganisationens huvudfråga redan i avtalsrörelsen
2016 och under förberedelserna inför 2017
års förhandlingar var det tydligt att frågan
hade ännu högre prioritet nu.
Förhandlingarna startade den 26 januari
2017 och fördes under våren i god takt.
Avtalet från 2016 löpte ut den 31 mars 2017
men förlängdes med sju dagars ömsesidig
uppsägningstid för att ge tid att avsluta
förhandlingarna och för att industrins så
kallade märke skulle sättas.
Våren/sommaren 2017 tecknades treårigt avtal och enighet nåddes med samtliga arbetstagarorganisationer utom KyrkA.
I S LU T E T AV M A J 2 0 1 7 stod Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation och
KyrkA fortfarande mycket långt från varandra i förhandlingarna. Övriga arbetstagarorganisationer var angelägna om att
få teckna avtal för sina medlemmar. Ett
treårigt kollektivavtal tecknades därför
med dem.

Förhandlingsprotokollen innehöll undantag om 15 fridagar och ersättning för
kyrkoherdevikariat för att inte låsa fast de
fortsatta förhandlingarna med KyrkA och
gällde endast temporärt fram till årsskiftet
2017/2018.
För att komma vidare i förhandlingarna,
enades KyrkA och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om att ta hjälp av medlare. Under juni överlämnade arbetsgivarorganisationen ett komplett avtalsförslag till
KyrkA genom medlarna. Strax före midsommar uppmanade medlarna parterna
att göra ett uppehåll i förhandlingarna över
sommaren.
I samband med att medlingen skulle
återupptas i början av september 2017,
uppstod ett högt tonläge i media föranlett
av KyrkA:s kommunikation varvid det
stundande kyrkovalet också blandades in.
Det stod klart att förhandlingarna inte

skulle komma att föras i förhandlingsrummet utan i media.
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation valde därför att frånträda förhandlingarna i mitten av september.
VA RT E F T E R T I D E N G I C K under hösten
uppstod ett behov av att hitta en lösning
gällande arbetstiden för präst. Enligt de
tecknade överenskommelserna skulle de
15 fridagarna och ersättning för kyrkoherdevikariat upphöra den 31 december 2017.
I slutet av oktober 2017 påbörjade
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
förhandlingar med Vision, som organiserar många präster. Tillsammans hittade
parterna en lösning för prästernas arbetstid och för ersättning för kyrkoherdevikariat. Parterna undertecknade ett
avtal den 23 november 2017.
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjöd via medlarna KyrkA ett motsvarande treårigt avtal. SKAO och KyrkA
undertecknade ett treårigt avtal den 30
november 2017. Genom att ett treårigt kollektivavtal även tecknats med GS-facket
för skogs-, trä, och grafisk bransch (skogsavtalet) hade kollektivavtal nu tecknats
med samtliga arbetstagarorganisationer.
Därmed var den långdragna avtalsrörelsen slut.

Viktiga förändringar i avtalet
DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA

i avtalet 2017 är

O löneökningar om 6,5 % över tre år
O förenklade arbetstidsregler för präst och kyrkomusiker
O möjlighet till ett års beräkningsperiod och rekommendation om årsarbetstid för
medlemmar i Vision, KyrkA samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund
Om
 öjlighet till semesterväxling för medlemmar i Vision samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund
O förändrade regler om föräldrapenningtillägg och föräldralön
O ändrade regler om provanställning
O ändrade regler om ersättning för kyrkoherdevikariat.
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Svenska kyrkan i utlandet finns i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Den vänder sig till utlandssvenskar, turister, studenter, au par-arbetande och
sjöfartsanställda. Läs mer på svenskakyrkan.se/iutlandet

Utlandsavtalet
– för Svenska kyrkans verksamhet i utlandet
F Ö R D E N V E R K S A M H E T S O M bedrivs av
Svenska kyrkan i utlandet, på ett fyrtiotal
orter över hela världen, finns ett särskilt
kollektivavtal.
Under 2014 påbörjades en mer genomgripande översyn av utlandsavtalet beroende på att kyrkans utlandsverksamhet
har utvecklats sedan kollektivavtalet kom
till år 2000. Det partsgemensamma arbetet koncentrerades kring fyra områden:
anställningsformer, lön, socialförsäkring
och pension. Arbetet resulterade i ett antal
nya regler i 2017 års avtal.
En överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för utlandsanställda inom Svenska kyrkan träffades i
mitten av juni 2017. Avtalet gäller både för
anställda inom Svenska kyrkan i utlandet
och för anställda inom Internationella
avdelningen i Sverige.
Avtalet är treårigt, liksom övriga kollektivavtal inom kyrkan, och är också lika
vad gäller löneökningsnivåer som är 2,2 %
för 2017, 2,0 % för 2018 och 2,3 % för 2019.
Det nya avtalet ger arbetsgivaren möj-

lighet att tillämpa tillsvidareanställning
när arbetsgivaren så bedömer lämpligt. En
annan nyhet i avtalet är att tvister som
uppstår mellan arbetsgivare och arbetstagare ska avgöras genom skiljedomsförfarande och att svensk lag ska tillämpas.
Genom att skriva in detta i kollektivavtalet
finns stor möjlighet att utländsk domstol,

vid tvist som uppkommer i utlandet, överlämnar ärendet till svensk rättstillämpning.
Vid tvister som uppkommer mellan
kollektivavtalsparterna är Arbetsdomstolen i Sverige exklusivt behörig och svensk
lag ska även här tillämpas.

AVG – avtalsvårdsgrupp
U N D E R AV TA L S F Ö R H A N D L I N G A R N A 2 0 1 7

konstaterade parterna att det fanns ett
behov av att föra diskussioner där huvudsyftet inte uttalat var att få till en konkret
ändring i avtalet. Det handlade exempelvis om vissa arbetsmiljöfrågor, om lönebildningsprocessen och om behovet av
partsgemensam information och riktlinjer
i olika frågor.
Därför kom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tillsammans med flera
av arbetstagarorganisationerna överens
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om att föra sådana frågor till en avtalsvårdsgrupp/AVG.
Syftet med AVG är att dels vara ett
forum för partsgemensamma frågor
utanför de centrala kollektivavtalsförhandlingarna, dels avlasta de centrala
kollektivavtalsförhandlingarna dessa
diskussionsfrågor.
Hösten 2017 genomfördes två träffar,
en med fokus på avtalsfrågor, en med
fokus på arbetsgivarfrågor.

A RB E T SG IVA R- OCH AV TA L SFR ÅGO R

Kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen
tecknar för arbetsgivarnas räkning
Kyrkans löneavtal 17. Innehåller grundläggande principer för lönesättning, löneöversyner och förhandlingsordning för
avtalsperioden.
Kyrkans AB 17 (allmänna bestämmelser).
Reglerar bland annat frågor om semester,
arbetstider, sjuklön och uppsägningstider.
Specialbestämmelser för kyrkans personal. Lägerersättningar, bestämmelser för
präster, diakoner, kyrkomusiker och vaktmästare med flera.
Tjänstepensionsavtalet KAP-KL. Reglerar
tjänstepension för anställda födda före
1958, efterlevandepension samt möjlighet
till avtalspension.

till avtalspension för att lösa övertalighet.
Befattningssystem för församlingar,
samfälligheter, stift och kyrkan på nationell nivå, BSF 01. Anger regler för olika
befattningar inom kyrkan för en god personal- och lönestatistik.

TPA18 Svenska kyrkan. Nytt tjänstepensionsavtal för alla födda 1959 eller senare.
I TPA 18 ges möjlighet till löneväxling.
Personalpolitiskt utvecklingsavtal,
PU-avtalet. PU-avtalet Innehåller bland
annat regler om medbestämmande, arbetsmiljö och facklig verksamhet.

Kommunalt huvudavtal, KHA 94. Anger
grundläggande regler om förhandling,
upprättande av kollektivavtal och information enligt lagen om medbestämmande i
arbetslivet.

Kollektivavtal för Svenska kyrkans utlandsanställda. Reglerar villkor för dem
som av Svenska kyrkan är anställda för
utlandstjänst.

Kommunalt avtal KAF-00 om förhandlingsordning m.m. Gäller mellan de avtalsslutande centrala parterna och innehåller
bestämmelser om samsyn, tidplan och
medling vid avtalsrörelseförhandlingar.

Omställningsavtal för trossamfundet
Svenska kyrkan. Syftar till särskilda utvecklings- och trygghetsåtgärder för de
anställda som blivit uppsagda eller löper risk
att bli uppsagda på grund av arbetsbrist eller
ohälsa. Arbetsgivare kan få kostnadsbidrag

Traktamentsavtal, Trakt 04. Reglerar de
merkostnader som en arbetstagare kan ha
haft under tjänsteresa.

företräder sina medlemmar gentemot
de fackliga organisationerna när det uppstår tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare,
exempelvis vid tvister om anställningar, löneutbetalningar och uppsägningar.
S V E N S K A K Y R K A N S A R B E T S G I VA R O R G A N I S AT I O N

Tingsrätt/Arbetsdomstolen**

Korrigering av preliminär lön m.m. Reglerar när arbetstagare erhållit för mycket
preliminär lön i förhållande till vad som
avtalsenligt ska utgå för avräkningsperioden.
Förhandlingar rörande vissa frågor i
samband med sommartid. Reglerar
innehåll i arbetstidsschema, beräkning av
arbetstid m.m. samt arbetstidslagens regler
om veckovila och rast.
Kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor mellan Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation och GS, Facket
för skogs-, trä- och grafisk bransch.
Gäller för skogsarbetare hos stiftens egendomsförvaltningar.

FÖRSÄKRINGAR ENLIGT
KOLLEKTIVAVTAL

CENTRALA FÖRHANDLINGAR OCH TVISTER I ARBETSDOMSTOLEN

Centrala förhandlingar*

Bilersättningsavtal, BIL 14. Reglerar
ersättning när arbetstagaren använder egen
bil i tjänsten.

2017

2016

2015

2014

2013

18

15

11

12

13

6

6

1

2

6

*Sammanlagt har 18 centrala tvisteförhandlingar genomför under året. Nio centrala förhandlingar har gällt
ogiltigförklaringar av uppsägningar, mestadels på grund av personliga skäl. En tvist har gällt ogiltigförklarande av ett avskedande. Sex fall har avsett brott mot MBL. En tvist har handlat om brott mot föräldraledighetslagen och en tvist har gällt kollektivavtalet.
**Av dessa centrala tvister har sex gått vidare till domstol. I ett ärende har förlikning träffats och ärendet har
avskrivits från vidare handläggning i Arbetsdomstolen. Fem ärenden finns kvar i domstol för avgörande eller
kommande förlikningar, fyra i Arbetsdomstolen och en i tingsrätt. Dessa tvister gäller uppsägningar och
avskedande och i ett fall brott mot MBL.

Avgiftsbefrielseförsäkring. Övertar
arbetsgivarens betalningsansvar för pensionsavgiften för långtidssjuka.
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS-KL. Ger
arbetstagaren mer sjuklön om sjuklöneperioden överstiger 90 dagar.
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada,
TFA-KL. Ger arbetstagaren ekonomisk
trygghet vid arbetsskador och olycksfall på
arbetsplatsen samt färdolycksfall.
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL. Ger
anhöriga ekonomiskt stöd vid dödsfall.
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Nytt kollektivavtal
om tjänstepension för Svenska kyrkan
S V E N S K A K Y R K A N S A R B E T S G I VA RO RG A -

har tecknat ett nytt pensionsavtal för Svenska kyrkan, TPA 18. Det nya
pensionsavtalet är helt premiebestämt för
alla anställda och följer utvecklingen på
övriga arbetsmarknaden.
Pensionsavtalet TPA 18 träder i kraft
den 1 januari 2018 och gäller för alla medarbetare som är födda 1959 eller senare.
Arbetsgivarna får därmed kontroll på
premiekostnaderna redan fem år efter att
TPA 18 trätt i kraft. Dessutom försvinner
de negativa effekter som kan uppstå när
arbetstagare byter bransch och byter mellan olika pensionsplaner.
Övergången till TPA 18 sker med övergångsbestämmelser som innebär en viss
garanti för den enskilda arbetstagaren om
övergången till det nya pensionsavtalet
skulle medföra en sämre pension. Prognoserna visar dock att de flesta kommer att
tjäna på övergången.
Den som är född 1959–1978, som är eller
har varit anställd i Svenska kyrkan den 31
december 2017 och som vid pensioneringstillfället skulle ha haft rätt till förmånsbestämd pension enligt KAP-KL
Svenska kyrkan, kommer att garanteras en
motsvarande pension till en nivå av 80–95
% av utfallet av detta pensionsavtal, beroende på ålder.
Eventuella kostnader för garantin kommer att finansieras genom överskottsmedel i Kyrkans pensionskassa.
Arbetstagare som är födda 1958 eller
tidigare undantas från de nya reglerna och
blir kvar i det gamla pensionsavtalet KAPKL Svenska kyrkan.

N I S AT I O N

innebär den
nya pensionsplanen ingen egentlig skillnad mot idag, eftersom de redan omfattas
av enbart premiebestämd pension. Det är
för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp
(38 438 kr/månad för 2017) som förändringen sker, från förmånsbestämd pension
enligt KAP-KL till premiebestämd pension
enligt TPA 18. Pensionspremien för denna
del är 30%. För lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp blir premien liksom idag
4,5 % av lönesumman. I den nya pensionsplanen TPA 18 finns dock inte dagens

F Ö R N I O AV T I O A N S TÄ L L DA

undre åldersgräns på 21 år, utan arbetstagaren får börja tillgodoräkna sig pension
från första anställningsdagen. Pensionspremie kommer också att erläggas för den
anställde som väljer att jobba även efter
uppnådd pensionsålder.
Inom ramen för det nya pensionsavtalet
kan en anställd, efter överenskommelse
med arbetsgivaren omvandla lön eller
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löneökning, s.k. löneväxling, till ytterligare pensionspremier i syfte att få högre
pension eller att kunna välja en lägre pensionsålder.
Arbetsgivaren och en anställd kan inom
ramen för TPA 18, också komma överens
om kompletterande premier. En kompletterande premie kan dock aldrig omvandlas
till lön.

A RB E T SG IVA R- OCH AV TA L SFR ÅGO R

PENSIONSKASSAN I SIFFROR 
Antal anslutna arbetsgivare (1 januari 2018): 676.
Antal försäkrade
Pensionskapital
Total avkastning

2017

2016

2015

2014

2013

79 452

75 549

74 000

71 000

70 000

17,7 mdkr

16,1 mdkr

14,5 mdkr

14 mdkr

12 mdkr

9,0 %

9,8 %

1,8 %

19,2 %

4,4 %

Kyrkans pensionskassa
PRIVAT SPARANDE
K Y R K A N S P E N S I O N S K A SS A förvaltar kapitalet och administrerar tjänstepension
för anställda i Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. PensionsTJÄNSTEPENSION
kassan är en försäkringsförening
och står därmed under Finansinspektionens tillsyn.
ALLMÄN
Pensionskapitalet
Premie- PENSION
förvaltas i samklang
pension
Inkomstpension
med Svenska kyrkans grundläggande värderingar.
Dessa värderingar
Garantipension
kommer till uttryck i
kyrkans etiska riktlinjer
som bland annat tar upp
ganisationerna inom Svenska kyrkan. I styrelbarnarbete, vapen, tobak, spel
sen för pensionskassan finns tre ledamöter
och pornografi.
utsedda av Svenska kyrkans arbetsgivarorgaPensionskassans styrelse består av företränisation, varav en är ordförande.
dare för både arbetsgivar- och arbetstagaror-

STÖD GENOM SVENSKA KYRKANS TRYGGHETSRÅD

Tkr

2017

2016

2015

2014

2013

Uppsagda arbetstagare som fick coachning

38

37

28

32

43

Arbetstagare som fick nytt arbete efter coachning

12

12

10

10

12

Arbetstagare som fick löneutfyllnad *

2

2

5

4

8

Arbetstagare som fick AGE-ersättning **

7

3

3

4

13

13

6

4

5

15

0
1

0
0

4
3

3
6

4
–

11

15

7

6

–

Arbetstagare som beviljades studiestöd
Arbetsgivare som fick stöd i uppsägningsprocesser
Arbetsgivare som fick kostnadsbidrag till avtalspension
Arbetstagare som fick stöd vid ohälsa

*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

Tkr

2017

2016

2015

2014

2013

Avgifter *

2 553

2 473

7 973

7 699

7 698

Utbetalning för omställningsstöd

3 386

3 073

3 970

4 242

4 234

varav utbetalt till utförare

891

920

1 209

1 512

1 860

Förmögenhet

170 333

165 087

159 839

151 586

134 737

Fritt eget kapital

153 083

150 036

145 027

130 215

122 490

*A
 vgifterna från arbetsgivarna, räknat i procent av bruttolönen, var 0,03 procent år 2016-2017,
0,1 procent år 2013-2015 och 0,05 procent år 2012.

Svenska kyrkans
trygghetsråd –
omställningsavtalet
trygghetsråd har medarbetare som blivit
uppsagda på grund av arbetsbrist
möjlighet att söka stöd för att komma tillbaka ut i arbetslivet igen.
Vägen dit kan gå via hjälp av en personlig coach som kan ge tips och
råd om hur man till exempel ska
utforma sitt CV eller göra en kompetensinventering för att genom
den se vilka möjligheter som finns
på arbetsmarknaden. Coachen kan
också fungera som ett bollplank
och ge råd inför anställningsintervjuer.
Stödet är individuellt och anpassas efter varje persons kunskaper
och förutsättningar och har alltid
som mål att få ut personen i fråga
i arbetslivet igen. Det finns även
möjlighet till ekonomiskt studiestöd, löneutfyllnad och avgångsersättning.
En arbetsgivare kan också ansöka om stöd vid en arbetsbristsituation. Förutsättningen för att få stöd
är att det skett en förändring som
leder till uppsägning av medarbetare. Stödet riktar sig till chefer och
syftar till att stötta chefen genom
processen. Det finns också möjlighet till teamutveckling för att stärka de medarbetare som är kvar i
verksamheten efter en organisationsförändring.

GENOM SVENSK A KYRK ANS

U N D E R E N F Ö R S Ö K S P E R I O D har
omställningsavtalet utökats på två
punkter. Det kan dels omfatta en
medarbetare som blir uppsagd på
grund av personliga skäl som beror
på ohälsa, dels innebära kostnadsbidrag till arbetsgivare som beviljar
avtalspension till arbetstagare för
att lösa en övertalighetssituation.
Försöksperioden påbörjades
2013 och omfattade initialt tre år.
Därefter beslöt trygghetsrådets
styrelse att förlänga provperioden
ytterligare tre år, till utgången av
2018.
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Arbetsmiljöfrågor och utvecklingsarbete
Inom arbetsgivarorganisationen
sker ett utvecklingsarbete
gällande arbetsmiljöfrågor och
styrelsearbete. Arbetet har under
året fokuserat på att ta fram och
tillhandahålla olika hjälpmedel,
verktyg och stödmaterial.
U N D E R F L E R A Å R har arbetsgivare i Svenska kyrkan uttryckt behov av verktyg för att
kartlägga och undersöka sin arbetsmiljö
i enlighet med bestämmelser i AFS 2001:1
Systematiskt arbetsmiljöarbete. Önskemålet om ett gemensamt verktyg för
arbetsmiljöundersökning kom också upp
i en motion till kyrkomötet 2016.
Under året blev det möjligt för arbetsgivarorganisationen att ta över den webbbaserade arbetsmiljöundersökningen
Akka från Göteborgs kyrkliga samfällighet.
Därmed kan alla arbetsgivare i Svenska
kyrkan erbjudas ett gemensamt, anpassat
verktyg för att mäta och följa upp de arbetsförhållanden som påverkar arbetsmiljön.
Enkätfrågorna tar upp exempelvis
arbetsbelastning, resurser, fördelning av
arbetsuppgifter, stöd och återkoppling från
chef/arbetsledare, samarbete och kränkande särbehandling.
Medarbetarna besvarar frågor anonymt
via webben och två veckor efter sista svarsdag får arbetsgivarna en sammanställning
av enkätsvaren. Därefter påbörjas arbetet
med att identifiera vad som är bra och vad
som kan förbättras när det gäller arbetsklimat och arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen.
I 2018 års undersökning kommer även
frågor om det förekommer risk för trakasserier på arbetsplatsen att ingå i enkäten.
I B Ö R J A N AV 2 0 1 7 slutfördes ett partsgemensamt arbete med att ta fram stödmaterial till AFS 2015:4 Organisatorisk
och social arbetsmiljö. Materialet består av
texter och checklistor för arbetet med att
förebygga ohälsosam arbetsbelastning,
förläggning av arbetstid och kränkande
särbehandling. Materialet finns tillgängligt bland annat på arbetsgivarorganisationens intranät och i den webbaserade
handboken Vera.

Hösten 2017 deltog 41 arbetsgivare i den webbaserade
arbetsmiljöundersökningen Akka - ett för Svenska kyrkan
gemensamt, anpassat verktyg för att mäta och följa upp de
arbetsförhållanden som påverkar arbetsmiljön.

D E N N I O DAG A R långa utbildningen
Kyrkoherde idag genomfördes under året
för andra gången, detta år med 14 deltagare. Utbildningen genomförs tillsammans
med Luleå, Skara och Uppsala stift som en
del av ett utvecklingsarbete för att stärka
kyrkoherdar som är nya i sin roll.

ett webbaserat system som stödjer det systematiska
arbetet med att rapportera, följa upp och
åtgärda händelser gällande arbetsmiljö.
Informationssystemet om arbetsmiljö ger
arbetsgivaren en överblick över arbetet
och det är lätt för medarbetare, chefer och
skyddsombud att medverka i och ta del av
arbetsmiljöutvecklingen.
Under året har arbetsgivarorganisationen, tre pastorat och Afa arbetat för att
branschanpassa systemet till trossamfund.
Arbetet sker i dialog med arbetstagarorganisationerna. Under våren prövar pastoraten systemet och justeringar kommer att
göras utifrån deras erfarenheter. Från

A FA F Ö R S Ä K R I N G E R BJ U D E R
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halvårsskiftet 2018 är det möjligt för alla
arbetsgivare i Svenska kyrkan att använda
sig av informationssystemet.
mandatperiod för förtroendevalda 2018 har skriften Protokollet – från
kallelse till justering – formalia enligt kyrkoordningen uppdaterats. Skriften beskriver
vad som gäller rörande formalia före,
under och efter ett kyrkorådsmöte, till stöd
för de nya kyrkoråden i deras styrelsearbete.

INFÖR EN NY

S E DA N M Å N G A Å R tillbaka ansvarar arbetsgivarorganisationen för ett forum för
beslutsfattare inom personalområdet.
Nätverket träffas två gånger per år och tar
upp nyheter inom arbetsrätten samt frågor
deltagarna anmäler. Organisationen bjuder också årligen tillsammans med kyrkokansliet in stiftens handläggare inom
arbetsmiljöområdet till fördjupning och
erfarenhetsutbyte. Årets tema var Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter.

A RB E T SG IVA R- OCH AV TA L SFR ÅGO R

VERA, webbaserade
handböcker inom
arbetsrätt och arbetsmiljö
att utveckla Vera,
den webbaserade handboken för Svenska kyrkan
inom arbetsrätt, arbetsmiljö, lön och lönerelaterade
skattefrågor. Handboken innehåller kollektivavtal,
lagstiftning, praxis mallar och blanketter men även
råd och anvisningar inom området. Under 2017 har
arbetet med att anpassa Vera ytterligare till Svenska
kyrkan fortsatt.

O RG A N I S AT I O N E N F O RT S ÄT T E R

			

Antal licenser			

Nattvardsfirande vid Svenska Kyrkans Ungas läger Andetag .

Stöd till forskning
om psykosocial arbetsmiljö
F O R S K A R E V I D M A L M Ö H Ö G S KO L A ,
från 2018 Malmö universitet, påbörjade hösten 2017 en forskningsstudie
där den psykosociala arbetsmiljön för
präster och diakoner inom Svenska
kyrkan kartläggs. Studien är en del av
den vetenskapliga forskningen vid
Centrum för tillämpad arbetslivsforskning som har tagit initiativ till
kartläggningen.
Med hjälp av forskningen ges
värdefull kunskap om hur arbetsförhållandena är för några yrkesgrupper
med kontaktyrken inom kyrkan.

administrativt stöd, till
vardags kallat GAS, är ett arbete som
initierats av kyrkokansliet i Uppsala och
som gör det möjligt att inom Svenska
kyrkan samordna administrativa uppgifter och säkerställa gemensam standard
av hög kvalitet.
Arbetet har resulterat i att stiften etablerar servicebyråer med rutiner utifrån
den gemensamma standarden. Elva stift
har hittills upprättat servicebyråer vilka
sköter ekonomi, lön och i förekommande
fall administrativ service till anslutna församlingar och pastorat. Under året har
38 arbetsgivare anslutit sig till en servicebyrå. Ytterligare 16 arbetsgivare hanterar

2016

2015

2 304

2 162

2 096

Antal sidvisningar		 104 543 95 190

i.u.

Antal besök			 20 484 10 909

i.u.

Antal unika besökare		

1 192

1 205

i.u.

Beroende på serverbyte hos IT-leverantören kan siffror för 2015
inte redovisas.

Kontaktyrken är psykiskt påfrestande
med hög stress och det är viktigt med
mer fakta kring den psykosociala
arbetsmiljön för att stärka det som
fungerar bra och bidra till att åtgärda
det som behöver förbättras.
Studien ska ge kunskap som kan
användas inom Svenska kyrkan för att
främja ett positivt utvecklingsarbete
och även bidra till fördjupad förståelse för psykosociala arbetsmiljöfrågor i
allmänhet. Resultatet redovisas våren
2018.

Samverkan kring
gemensamt administrativt stöd
GEMENSAMT

2017

DE MEST BESÖKTA SIDORNA I VERA 2017

Arbetsrätt
LÖN
Dokument

KOLLEKTIVAVTAL

Allmänna
kollektivavtal

DE VANLIGASTE SÖKORDEN I VERA 2017

sina egna löner enligt GAS- konceptet.
Sedan starten har totalt 102 arbetsgivare anslutit sig till en servicebyrå och
ytterligare 49 arbetsgivare hanterar
löner i enlighet med konceptet. Ytterligare cirka 50 arbetsgivare står beredda att
ansluta sig 2019.
Arbetsgivarorganisationens förhandlare/rådgivare samarbetar med stiftens
handläggare och lokala enheter för att
bland annat säkerställa att de processer
och IT-system som byggs upp baseras på
kyrkans kollektivavtal. Arbetsgivarorganisationen deltar även i ett omfattande
utbildningsprogram som arrangereras av
både nationell nivå och stiften.

AnställningsLÖNEbevis
KARTLÄGGNING

PENSION
Traktamente
Anställningsavtal
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Anders Jensen
arbetar som kyrkogårdsarbetare och förman vid
S:t Botvids begravningsplats
i Huddinge pastorat.

24 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations verksamhetsberättelse 2017

B EG R AVN I N GS - OCH K YRKOGÅ RDSFR ÅGO R

Stor efterfrågan
på rådgivning
Arbetsgivarorganisationen har samlad kompetens och god
erfarenhet när det gäller begravnings- och kyrkogårdsfrågor.
Organisationen erbjuder huvudmännen såväl kvalificerade
utbildningar och juridisk sakkunskap, inklusive stöd i
rättsprocesser, som rådgivning i kulturarvs-, miljö- och
grönytefrågor.
B E G R AV N I N G S E N H E T E N S F O K U S under
2017 har varit på vitt skilda sakområden
kopplade till begravningsverksamheten.
Den rådgivning till huvudmännen som
genomsyrar enhetens verksamhet har
varit fortsatt intensiv under hela året.
Implementeringen av den av riksdagen
beslutade enhetliga begravningsavgiften
samt de kommande förändringarna rörande dataskyddsförordningen, GDPR, har
till exempel genererat ett stort antal frågor
via e-post och telefon.
I O L I K A S A M M A N H A N G har det kommit
fram önskemål om utbildning i förvaltningskunskap och gröna arbetsuppgifter.
Enheten har därför tagit fram en utbildning i förvaltningskunskap. I samarbete
med Hvilans lantbruksskola har en dip-

lomutbildning i kyrkogårdsskötsel med
start vintern 2018 utformats.
Genom arbetsgivarorganisationen har
riktlinjer för finansieringen av kulturarvet
utarbetats. Inom ramen för projektet Mer
än jobb har praktikplatser för personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden
ordnats hos ett antal kyrkogårdsförvaltningar.
material som
församlingarna och kyrkogårdsförvaltningarna kan ha nytta av i sina kontakter
med allmänheten har fortsatt. Skriften
Om begravning har översatts till ytterligare
språk samt lästs in på svenska. Den enhetliga begravningsavgiftssatsen som trädde
i kraft 2017 medförde ett behov av att informera om avgiften för en bredare all-

mänhet. Under året producerades därför
en film om avgiften, tillgänglig för församlingar, pastorat och begravningshuvudmän att publicera på egna webbplatser.
G R Ä N S Y TO R N A M E L L A N begravningshuvudmän och begravningsbyråer är
många och ett gott samarbete en förutsättning för att kunna tillmötesgå olika önskemål. Enheten deltar även i nätverk, som
rör exempelvis kistkonstruktioner gravanordningar och gravstenssäkerhet.

enheten följt arbetet
med och lämnat synpunkter på det förslag
om samordning av begravningsverksamheten inom Svenska kyrkan som kyrkomötet fattade beslut om i slutet av året. De nya
bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019.

UNDER ÅRET HAR

A R B E T E T M E D AT T TA F R A M

alternativt ändring av begravningsförordningen, har lämnats in till regeringskansliet.
Ändringen gäller ersättningen mellan
huvudman för begravningsverksamheten
och den som innehar allmän begravningsplats utan att vara huvudman eller den
som innehar enskild begravningsplats.

E N B E G Ä R A N O M F Ö RT Y D L I G A N D E ,

”Om begravning” på fler språk – samt inläst
VA D FÅ R J A G för min begravningsavgift? Vad
är det för skillnad på askgravlund och askgravplats? Kan jag snickra min egen kista?
Tidvis kan frågorna om vad som gäller vid
begravning vara många och skiftande. Därför
tillhandahåller arbetsgivarorganisationen
skriften Om begravning för medlemmar att
beställa och dela ut till intresserad allmänhet.
Den finns i tryckt version på svenska samt
som kopierbar PDF på svenska, engelska och
arabiska samt från och med 2017 på finska,
polska, BKS (bosniska/kroatiska/serbiska)
samt även inläst på svenska.
På ett handfast, begripligt och sakligt sätt
förklarar den hur begravningar fungerar i
Sverige. Dispositionen följer den ordning

i vilken anhöriga oftast ställs inför olika frågor
i samband med ett dödsfall.
Ett sätt att undvika tvister är att berätta för
sina närstående hur man vill ha det efter sin
död. Därför har även blanketten Mina önskemål- till den som ordnar med min begravning
reviderats och ingår numera i skriften.
Intresset för Om begravning är mycket
stort hos arbetsgivarorganisationens medlemmar.
Samtliga språk finns som PDF både på
externwebben och på intranätet, för intresserade att ladda ner.
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”Gravstenar har man använt i alla tider till att exempelvis lägga in i murar. Det enda vi gör
som man inte har gjort förr är att vi också spräcker dem för att bygga murar”, säger
Stefan Svensson, anläggare på kyrkogårdsförvaltningen i Skara pastorat. Gabionmuren
ovan finns i Boo församling.

Stöd i rättsprocess
rättsprocess fick Skara pastorat år 2017 rätt att bygga gabionmurar på kyrkogården – murar av återlämnade, krossade gravstenar. Arbetsgivarorganisationen har bistått pastoratet genom hela processen.
Möjligheten att återanvända återlämnade gravstenar handlar om såväl miljö
som etik och ekonomi. Stenarna kommer att krossas i bitar så små att inga namn
eller årtal ska kunna uttydas, men så stora att en betraktare skulle kunna se att
det är gravstenar. De får en ny funktion på samma plats som tidigare, till en
väsentligt lägre kostnad än om en ny mur skulle byggas.
Murarna blir 90 respektive 60 meter långa.

E F T E R T VÅ Å R S
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Skaras kyrkogårdschef Anette Senby, anläggare
Bitte Andersson och anläggare Stefan Svensson vid
det stora upplaget med återlämnade gravstenar
vid Marie kyrkogård.
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Kulturmiljölagen
skyddar nu även
växtlighet på äldre
begravningsplatser
U N D E R 2 0 1 7 T I L L KO M en del ändringar i kulturmiljölagen vilka berör
landets begravningsplatser. Arbetsgivarorganisationen fanns representerad som sakkunnig i referensgruppen.
I 4 kapitlet som gäller kyrkliga
kulturminnen infördes ett tillståndskrav från länsstyrelsen för kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före utgången av 1939 för att
ändra medveten gestaltning av vegetationen. Detta är ett förtydligande
som innebär att bestämmelsen inte
bara gäller alléer och trädkransar utan
den kan även avse häcksystem, friväxande träd och örtartad vegetation.
Klargörandet stärker det gröna
kulturarvets betydelse på kyrkotomter och begravningsplatser. Då vårdoch underhållsplaner upprättas behöver detta tillägg i lagen framöver
beaktas i värdebeskrivningar och
målformuleringar samt i beskrivning
av skötsel och underhåll.

Under 2017 har omkring 30 ton metaller samlats in för återvinning.

Återvinning av metaller
F R Å N 1 J U L I 2 0 1 6 ska metallföremål som
inte förbränts vid kremation och som skilts
från askan återvinnas.
Under 2017 har reglerna om återvinning
av metaller efter kremation trätt i kraft.
Svenska kyrkan har träffat ett ramavtal som
de flesta huvudmän har anslutit sig till. Metallerna hämtas upp hos huvudmannen,
transporteras till en anläggning för sortering
och säljs därefter. Ersättningen efter avdrag
sätts in hos Allmänna arvsfonden.

Omkring 30 ton metaller av olika slag har
samlats in under året vilket medfört god
miljönytta. Enligt tidigare gällande regelverk
grävdes metallerna ned i marken. Det kunde
påverka människors hälsa och miljö på ett
skadligt sätt. Lagändringen handlar också
om att säkerställa att alla led som rör kremation hanteras på ett etiskt försvarbart sätt.
Arbetsgivarorganisationen ingick i den referensgrupp som medverkade vid upphandlingen.

Tjugo sidor om tusen år av kulturhistoria
V I L K A Ä R E G E N T L I G E N platserna där vi gravsätter våra anhöriga? Hur har de kommit till
och varför ser kyrkogårdar ut som de gör?
Många kyrkogårdsbesökare är nyfikna på
vilka principer och uppfattningar som har
styrt hur vi har begravt våra avlidna genom
tiderna och hur platserna och de enskilda
gravarna har smyckats.
Landets begravningsplatser utgör ett värdefullt kulturarv som både kyrkogårdsperso-

nal och besökare bidrar till genom sin omsorg. Inför Mors dag , en av årets stora besökshelger, tog enheten fram skriften
Kyrkans begravningsplatser förr och nu. Tjugo
sidor som i text och bild spänner över drygt
tusen år av spännande kulturhistoria.
Skriften kan laddas ner från såväl externwebben som från intranätet. Den presenteras även med en kort film, inspelad på
Katarina kyrkogård i Stockholm.
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Fjäril i plåt
vid Fjärilslunden, en av
urnlundarna, på HarplingeSteninge kyrkogård. Där
består planteringarna till
stor del av fjärilsbuskar och
andra fjärilsfrämjande
växter.

Utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning
H A R P L I N G E - S T E N I N G E kyrkogårdsförvaltning utsågs till Årets kyrkogårdsförvaltning 2017.
Juryn motiverade sitt val bland annat så
här:
”Med kreativitet och effektivt utnyttjande
av begränsade resurser har kyrkogårdsförvaltningen i Harplinge-Steninge skapat av en
levande kyrkogård som gör besökaren glad.
Personalens intresse för växtlighet och

besökarnas bästa har utmynnat i en botanisk
upplevelsepark som retar sinnena och stimulerar till umgänge och aktivitet.
Med en kulturhistorisk inventering som
grund bevaras och återskapas miljöer och
gravkvarter med karaktärsdrag från olika
tidsepoker.
Ett system med fadderskap för träd stimulerar den lokala befolkningen till delaktighet i
platsens utveckling.
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Förtroende och decentraliserat beslutsfattande utgör grunden för personalens skapande av en levande kyrkogårdsmiljö.”
Bakom utmärkelsen, som vill uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom begravningsverksamheten, står förutom
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
även Tankesmedjan Movium (inom Sveriges lantbruksuniversitet) samt Sveriges
kyrkogårds- och krematorieförbund.
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Allt fler hittar
till den
webbaserade
handboken Beda

Under 2017
besöktes Beda
drygt 9 400 gånger,
mot 5 400
året före.

D E N W E B B A S E R A D E H A N D B O K E N B E D A vänder sig
till alla som arbetar med begravningsfrågor. Det som
tidigare fanns på bland annat arbetsgivarorganisationens
intranät och i en tryckt handbok finns numera på ett
enda ställe och uppdateras regelbundet.
Med en enda knapptryckning får besökaren tillgång
till det mesta som kan behövas i det dagliga arbetet:
lathundar, blanketter, lagar, regler och avtal.

DE MEST BESÖKTA SIDORNA I BEDA 2017

Praktiskt
förvaltningsarbete
Tillgänglighet kan även handla om möjligheten till vila när man besöker en begravningsplats. Längs med denna långa, fina grusgång finns inte en enda soffa där besökare kan
återhämta sig.

Om tillgänglighet på Elmia park
arbetsgivar–
organisationen vid seminarier på
Elmia park och golf i Jönköping – en
mässa riktad till alla som är engagerade i grönyteskötsel, förträdesvis
i publika anläggningar.
Seminarierna berörde tillgänglighetsfrågor på begravningsplatser
samt återlämnade gravplatser. Båda
ämnena är aktuella inom kyrkogårds-

Å R 2 0 1 7 M E DV E R K A D E

förvaltning och kommer fortsatt att
vara det.
Bland annat diskuterades frågan
hur tillgänglig en begravningsplats
kan bli inom rimliga ekonomiska
ramar och vilka alternativ som står
till buds då hela kvarter är fyllda med
återlämnade gravplatser.
Sammantaget deltog ett hundratal
personer i seminarierna.

Mätningsverksamheten
sextio år tillbaka förmedlar arbetsgivarorganisationen hjälp
med arbetsvolymmätning. Resultatet av
en sådan mätning kan exempelvis användas när arbetskraftsbehovet för kyrkogårdsförvaltningens skötsel av kyrkogård/begravningsplats ska bedömas
Efterfrågan på mätningsuppdrag är
omfattande, om än en aning lägre än
föregående år. Under 2017 utfördes
50 uppdrag av sju konsulter.
SEDAN MER ÄN

Under höstens möte diskuterade
mätningskonsulenterna bland annat
möjligheten att använda olika datasystem med ortofoto vid mätningsuppdragen för att effektivisera dessa.
Ortofoto innebär att drönare fotograferar
kyrkogården och att resultatet från
fotograferandet läggs in i kommunens
koordinatsystem.

GRAVSTENSCLEARING

Rutiner och
överenskommelser

OBSERVERA BEGRAVNING

Gravrätt och
gravrättsinnehav
DE VANLIGASTE SÖKORDEN I BEDA 2017

Reseräkning

VANVÅRD

CLEARING
Gravsättning
Medling
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Mikael Mogren är
biskop i Västerås stift.
Han har tidigare undervisat
i teologi vid Uppsala universitet
och vid den protestantiska
fakulteten i Paris. Mikael är
också författare till ett
flertal böcker.
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Nya utbildningsinsatser
komplettererar utbudet
Arbetsgivarorganisationen strävar efter att erbjuda
såväl förtroendevalda som anställda inom Svenska
kyrkan utbildningar av hög kvalitet. Under 2017
genomfördes utbildningar och andra arrangemang
på ett femtiotal orter över hela landet, från Luleå i
norr till Malmö i söder.
per
telefon och e-post, webbaserade
handböcker och nyhetsbrev som
lyfter aktualiteter erbjuds arbetsgivarna och dess företrädare ett omfattande utbildningsutbud. Utbildarna är
ofta arbetsgivarorganisationens sakkunniga, vilket innebär att exempel
och fallbeskrivningar kommer från
Svenska kyrkans verksamhet. Det
förekommer också att externa experter anlitas som utbildare.
De flesta utbildningarna ges inom
arbetsgivarorganisationens kärnområden; arbetsrätt, arbetsmiljö och
begravningslagstiftning. De spänner
över hela områden från grundutbildningar till kvalificerade fördjupningsutbildningar.

U TÖV E R DAG L I G R Å D G I V N I N G

för arbetsgivarorganisationen är också att erbjuda
Svenska kyrkans arbetsgivare ledningsutveckling genom utbildningar,
EN VIKTIG UPPGIFT

informations- och medlemsträffar
samt andra arrangemang inom arbetsrätt och arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö och ledarskap samt begravnings- och kyrkogårdsfrågor.
Till de mest efterfrågade utbildningarna hör den tvååriga chefs- och
ledarskapsutbildningen med möjlighet till 30 högskolepoäng. Ytterligare
en populär utbildning vänder sig till
arbetsledande vaktmästare på kyrkogård och i kyrka.
T VÅ S TO R A U T B I L D N I N G S I N S AT S E R

inleddes under 2017. Den första gäller
utbildningar om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) där de nya
reglerna bland annat påverkar personal- och lönearbetet. De nya reglerna
inom hela EU träder i kraft 25 maj
2018. Fyra fulltecknade utbildningar
genomfördes hösten 2017 och fortsätter med ytterligare sju tillfällen under
2018 på olika orter i Sverige. Fyra

utbildningstillfällen planeras för
hösten 2018. Dessa tillfällen kommer
att behandla hur GDPR påverkar
begravningsverksamheten.
Den andra stora utbildningsinsatsen utgår från ett stort behov av trädgårdskunnig personal till kyrkogårdarna. Arbetsgivarorganisationen
skapar och erbjuder tillsammans
med Hvilan utbildning en diplomutbildning som sträcker sig över ett och
ett halvt år. Utbildningen vänder sig
specifikt till kyrkogårdsförvaltningar
med medarbetare som vill bredda sin
kompetens. Diplomutbildningen
innehåller sex veckolånga delkurser
och tar bland annat upp markbyggnad, vård av kyrkogårdens kulturmiljö samt tillgänglighetsfrågor.
A R B E T S G I VA RO RG A N I S AT I O N E N S

ambition är att förlägga utbildningarna så nära medlemmarna som möjligt. En fjärdedel av utbildningarna
genomfördes i Stockholm och övriga
tre fjärdedelar spridda
över landet.

Utöver det ordinarie
kursutbudet genomfördes två
nya utbildningar under 2017,
Att ge återkoppling samt
Förvaltningskunskap
och arkivhantering.

Arbetsgivarorganisationens
utbildningar
om GDPR var
oerhört
efterfrågade
och fulltecknades
i princip
omedelbart.
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Utbildningar och
medlemsarrangemang
S V E N S K A K Y R K A N S A R B E T S G I VA R O R G A N I S AT I O N anordnade
under 2017 medlemsarrangemang, öppna utbildningar och uppdragsutbildningar över hela landet.

O Alvesta
O Borlänge
O Delsbo
O Eskilstuna
O Gislaved
O Gävle
O Göteborg
O Härnösand
O Hässleholm

O Höör
O Jönköping
O Karlstad
O Knivsta
O Lerdala
O Linköping
O Luleå
O Malmö
O Oxelösund

O Sigtuna
O Skövde
O Stockholm
O Umeå
O Uppsala
O Visby
O Västerås

NYA ORTER 2017
O Kalmar
O Sundsvall
O Örebro
O Falkenberg
O Ulricehamn
O Kungälv
O Ljungskile

O Själevad
O Linghem
O Sveg
O Fristad
O Mölndal
O Horred
O Forsa

O Vimmerby
O Lycksele
O Mariestad
O Karlsborg
O Norrköping

NYA UTBILDNINGAR 2017
O Förvaltningskunskap – arkivhantering
O Att ge återkoppling
O Dataskyddsförordningen för arbetsgivare
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UTBILDNINGSVERKSAMHETEN I SIFFROR – STATISTIK FÖR 2017
Namn

Öppna
utbildningar

Uppdrags-		
utbildningar
Deltagare

Antal dagar/
utbildning

Arbetsgivarfrågor
Anställningsavtal

1		14

1

Arbetsgivarfrågor/arbetsrätten Steg 1

2		

2

51

Arbetsgivarfrågor/arbetsrätten Steg 2

2		

40

2

Arbetstider och schemaläggning

2

2

60

1

Att vara skyddskommitté

2

1

49

1

Dataskyddsförordningen för arbetsgivare

4		

146

1

Grundläggande arbetsmiljöutbildning

2

1

65

3

Grundläggande lönebestämmelser

1		

22

1

13

2

Löneberäkning

1

Lönekartläggning

1		22

1

1

Lönesättning genom samtal

1

1

22

1

Organisatorisk och social arbetsmiljö

1		

12

1

Övriga uppdragsutbildningar arbetsgivarfrågor		

4

61

Övriga uppdragsutbildningar arbetsmiljö		

7

184

Övriga uppdragsutbildningar styrning och ledning		

2

43

Delsumma
20
19
804
			
Kyrkogård och begravning			
Arbetsmiljöansvaret på kyrkogården

2		

Begravningslagstigftning, grundkurs

2

4

38

1

150

1

Begravningslagstiftning fördjupning inklusive medling

2		

46

1

Förvaltningskunskap - arkivhantering

1		

26

1

Gravskötselservice

1		18

1

Vård- och underhållsplaner för begravningsplatser

1		

1

12

Övriga uppdragsutbildningar begravning och kyrkogård		

2

108

Delsumma

6

398

9

Samarbeten
med andra
SVENSK A KYRK ANS

arbetsgivarorganisation
samarbetar ofta med
andra organisationer om
konferenser och utbildningstillfällen. Det kan
handla om samarrangemang, nätverksträffar
eller presidiekonferenser.
Vidare deltar medarbetare från arbetsgivarorganisationen som seminarieledare eller utbildare
vid andra organisationers
arrangemang, exempelvis
Kyrkokamerala föreningens årskonferens, leverantörers användarmöten
och mässan Nordiska
trädgårdar.
Det utbyte som uppstår när olika organisationer samarbetar är ovärderligt, både för att nå ut
med information till fler
personer, och för de
diskussioner och utvecklingsmöjligheter som
uppstår när människor
med olika perspektiv
möts.

			
Ledarskapsutveckling			
Arbetsledarutbildning för barn- och ungdomsverksamhet

1		

10

6

Arbetsledarutbildning för vaktmästare på kyrkogård och i kyrka

1		

25

8

Att ge återkoppling

1		

25

2

Chefs- och ledarskapsutveckling

3		

75

10

Påbyggnadsutbildning för arbetsledare

1		

30

2

Övriga uppdragsutbildningar arbetsledning		

Delsumma
Totalt

1

7

5

1

121

36

26

1 374

Inför ny mandatperiod för förtroendevalda
U TÖV E R U P P D AT E R I N G E N av skriften Protokollet (läs
mer om den skriften på sidan 22) har arbetsgivarorganisationen för att bidra till att rusta de förtroendevalda
arbetat fram en ny utbildning som erbjuds från 2018.
Utbildningen heter Formalia vid styrelsemöten.

Under senare delen av 2017 börjar förfrågningar om utbildningar och processtöd gällande
framförallt kyrkorådets uppgift som styrelse att
komma in. Dessa genomförs under 2018.

PÅ RÄTT KURS
Nyhetsbrev som berättar
om utbildningarna
Antal utgåvor: 5 (6)
Antal mottagare:
drygt 2 500 per utskick
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Rune Janbom är
numera pensionär, men har
tolv års erfarenhet som
ordförande i Lidköpings
kyrkoråd. ”Det gäller att inse
att vi arbetar tillsammans för
alla församlingsbors bästa.
Bra personkemi är
en gåva.”

Karin Enerbäck
tillträdde som kyrkoherde
i Lidköpings församling för
drygt ett år sedan. ”Jag hade
visioner och idéer om kyrkan
och ville ha mandat att arbeta
med förändring tillsammans
med andra.”
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Förtroendevalda
inom Svenska
kyrkan återfinns
i arbetsgivarorganisationens
styrande organ.

Nu blickar vi framåt

D

e tjänster som arbetsgivarorganisationen riktar till kyrkoråden i deras roll som
styrelse är mycket betydelsefulla. Vår organisation bidrar
med både utbildningar och
styrelseutveckling på plats så att kyrkoråden kan
lägga grunden för ett väl fungerande styrelsearbete och en bra verksamhet. Speciellt är det
viktigt nu, med tanke på att kyrkoråden nyss
tillträtt sitt viktiga uppdrag som styrelse för
församlingar och pastorat.
U N D E R VÅ R E N KO M M E R arbetsgivarorganisationens styrelse att prioritera möten med arbetsgivarföreträdare, såväl kyrkoherdar och
andra chefer som förtroendevalda.
Mina styrelsekollegor och jag
kommer att medverka vid vårens
avtalsinformation och arbetsgivarkonferenser. Vid dessa arbetsgivarkonferenser kommer ledamöter till arbetsgivarorganisatio-

JÖSTA CLAESON
ordförande i arbetsgivarorganisationens styrelse.

nens fullmäktige att utses. Vi ser fram emot att
träffa så många som möjligt och förhoppningsvis får vi uppleva fina möten och intressanta
samtal.
Några av er kommer vi även att möta i
samband med vårt fullmäktige. Arbetsgivarorganisationens fullmäktige fattade under
2017 beslut om att ändra stadgarna så att det
kommer att hållas två fullmäktigemöten per
år från och med 2018. På det sättet skapar vi
förutsättningar för ett större engagemang i
arbetsgivarorganisationens verksamhet och
möjliggör närmare kontakt med fullmäktigeledamöterna.
Vid det fullmäktige som genomförs under
våren kommer årsredovisningen för
föregående år att behandlas och
budgetramarna för kommande
år ges. Vid årets andra möte
kommer budgeten att fastställas
och, i förekommande fall, ny
styrelse för arbetsgivarorganisationen att väljas.

FÖ RTRO E N D E M A N N AO RGA N I SATI O N E N

Samrådskonferensen
S A M R Å D S KO N F E R E N S E N Ä R E T T samrådsorgan
mellan arbetsgivarorganisationens styrelse och
dess medlemmar i frågor som rör verksamheten. Den består av arbetsgivarorganisationens styrelse samt två representanter från varje
arbetsgivarkonferens och sammanträder på
kallelse av styrelsen.
2017 års samrådskonferens genomfördes i
anslutning till fullmäktige i november. Fokus
var på de kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen träffade i maj och juni med fyra av fem
arbetstagarorganisationer samt på information
om den pågående medlingen i förhandlingarna
med Kyrkans Akademikerförbund.
Det fanns också intresse från de närvarande
representanterna från stiften att redan nu blicka
fram mot Avtal 20 och kansliet fick många förslag till förbättringar som kan föras fram vid
kommande förhandlingar.
Ett annat uppskattat ämne på dagordningen
var information om EU:s nya dataskyddsförordning som börjar gälla den 25 maj 2018. De nya
reglerna innebär stora förändringar jämfört
med i dag och föreläsaren fick svara på många
frågor från de förtroendevalda som också fick
mycket att tänka på beträffande läget i den egna
församlingen eller pastoratet.

LU N D S S T I F T

V I S BY S T I F T

Malte Segerdahl
Eva Kårstad
Ersättare:
Jan Cedmark
Margrethe Kristensson

Birger Wernersson
Lars Petersson
Ersättare:
Kerstin Engle
Helen Rosdahl

Inger Harlevi
Gunnel Larsson
Ersättare:
Göte Johansson
Karl-Johan Johansson

HÄRNÖSANDS STIFT

SK ARA STIFT

VÄ S T E R Å S S T I F T

Bill Johansson
Agne Arnesson
Ersättare: Bernt Berggren
Annalena Levin

Lars Rydje
Lars E G Andersson
Ersättare:
Boris Norrlén
Lennart Kjellin

G ÖT E B O R G S S T I F T

Tommy Eriksson
Ann-Christin Alexius
Ersättare:
Kjell Forslund
Staffan Olofsson
K A R L S TA D S T I F T

Inger Axelsson
Vakans
Ersättare:
Nils Jansson
Bo Pettersson
L I N KÖ P I N G S S T I F T

S TO C K H O L M S S T I F T

Björn Falkeblad
Harriet Linder Sporron
Ersättare:
Lars-Olof Landin
Ulla Littgren

Göran Hållstedt
Ingrid Alm Örn
Ersättare:
Margareta Andersson
Olof Sandahl

STRÄNGNÄS STIFT

Ann Olofsson
Lennart Arfwidsson
Ersättare:
Kjell Axell
Esther Surjan

Torbjörn Ahlin
Birgitta Wrede
Ersättare:
Margareta Häll Assarsson
Jan-Åke Karlsson

LU L E Å S T I F T

UPPSAL A STIFT

Ralph Höber
Margareta Lindbäck
Ersättare:
Reidar Gustafsson
Vakans

VÄ X J Ö S T I F T

Lars-Olov Widell
Lena Hultin
Ersättare:
Boel Fredriksson
Styrbjörn Grankvist

Arbetsgivarorganisationens styrelse 2017
Ledamöter i arbetsgivarorganisationens styrelse och
deras uppdrag. Från vänster: Lisbeth Kjöllerström,
revisor i Göteborgs stift; Peter Bernövall, ordförande
i kyrkorådet i Nora bergslags församling, ledamot i
stiftsstyrelsen och i beredningsutskottet i Västerås stift,
ledamot i kyrkomötet; Sigvard Olsson, ledamot i
kyrkorådet och i fastighetsutskottet i Rimforsa församling, ordförande i kyrkofullmäktige, ledamot i stiftsfullmäktige, ersättare i domkapitlet i Linköpings stift,
ledamot i KAE, ersättare i Kyrkans pensionskassa;
Ann-Marie Hansson, ledamot i kyrkorådet i Trelleborgs
församling, ordförande i stiftsfullmäktige, ledamot
i stiftsstyrelsen i Lunds stift, ledamot i styrelsen för
Kyrkans pensionskassa; Tommy Eriksson, ordförande i
kyrkorådet i Tuna-Attmars församling, ledamot i stiftsfullmäktige i Härnösands stift, ledamot i kyrkomötet;
Jösta Claeson, ledamot i stiftsfullmäktige i Stockholms
stift; Stefan Jonäng, ledamot i Bollnäs församlingsråd;
Staffan Korsgren, ledamot i Lerbäcks församlingsråd,
ledamot i stiftsfullmäktige i Strängnäs stift; Stig-Göran
Fransson, ledamot i kyrkorådet i Vetlanda pastorat, vice
ordförande i kyrkofullmäktige, ledamot i stiftsfullmäktige i Växjö stift och i domkapitlet, ordförande i Kyrkans
trygghetsråd; Ulla Malmgren, ordförande i kyrkorådet
och ordförande i kyrkogårdsutskottet i Kristianstads
pastorat, ledamot i stiftsfullmäktige och vice ordförande i egendomsnämnden i Lunds stift; Kai Bengtsson,
ordförande i kyrkofullmäktige i Skallsjö församling,
ledamot i styrelsen för Kyrkans pensionskassa och
arbetsutskott, ledamot i stiftsfullmäktige i Göteborgs
stift, ersättare i domkapitlet. Saknas på bild gör Reidar
Gustafsson, ledamot i kyrkorådet i Älvsby församling.
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Fullmäktige
F U L L M Ä K T I G E S R E P R E S E N TA N T E R

ORDFÖRANDE

LU L E Å

STRÄNGNÄS

väljs vid arbetsgivarkonferenserna
för en mandatperiod om fyra år.
2017 års fullmäktige var följaktligen det sista fullmäktige med
ledamöter valda i 2014 års kyrkoval.
Vid 2017 års fullmäktige var en
viktig fråga ett förslag från styrelsen om ändring av organisationens
stadgar. Fullmäktige beslöt att
ändra i stadgarna. Stadgeändringarna medförde att från och med
2018 ska fullmäktige hålla sammanträde två gånger per år per år
istället för en gång, antalet revisorer ska minskas och mandatperioden för de förtroendevalda revisorerna och för den auktoriserade
eller godkända revisorn samordnas i tiden. Vidare får valberedningen en utökad roll.
Fullmäktige behandlade en
inkommen motion om medlemsavgiftens storlek för församlingar
utan begravningsverksamhet.
Fullmäktige beslutade att tillsätta
en utredning för denna fråga.
Utredningen ska bedrivas inom
ramen för kansliets verksamhet.

Rolf E Ericsson
Stockholms stift

Ralph Höberg
Margareta Lindbäck
Göran Hahlin
Reidar Gustafsson
Ersättare:
Gunnel Lagerkvist
Gun-Britt Liljegren
Catarina Orrstjerdt Grönlund
Inger Sellgren

Staffan Korsgren
Magdalena Jerlström
Birgitta Wrede
Gunnel Wingård Mellqvist
Ersättare:
Vanja Björsson
Archibald Douglas
Ulla-Britt Larsson
Lars Olov Lundkvist

LU N D

UPPSAL A

Birger Wernersson
Gunilla Jannerstig
Karl-Erik Kruse
Aina Modig Lindell
Helen Rosdahl
Ulla Malmgren
Elisabeth Kullenberg
Helena Tengstrand
Marchen Adébo
Ersättare:
Kent Andersson
Kerstin Engle
Pia Ingvarsson
Irene Kunosson
Samuel Lilja
Martin Moberg
Carina Remgren
Anna-Lena Weberup

Stefan Jonäng
Sven-Ingvar Holmgren
Styrbjörn Granquist
Gunilla Styf
Boel Fredriksson
Ersättare:
Lena Abjörner
Jonas Frost
Roberth Krantz
Britt Pagard
Lennart Torstensson

VICE ORDFÖRANDE

Olof Lundquist
Göteborgs stift
ORDINARIE
L E D A M ÖT E R
2014-2018
G ÖT E B O R G

Jan Cedmark
Olof Lundquist
Lillemor Jervhäll
Gudrun Andersson
Kai Bengtsson
Maud Hagelberg
Gustaf Hermansson
Lisbeth Kjöllerström
Bernt Samuelsson
Ersättare:
Göran Göransson
Hanna Hermansson
Bernt Johansson
Göran Karlsson
Lars-Eric Karlsson
Torgny Larsson
Christina Ljungars
Mart Saar

SK ARA
HÄRNÖSAND

Tommy Eriksson
Ann-Christin Alexius
Birgitta Sedin
Ersättare:
Curt Eriksson
Kjell Forslund
Staffan Olofsson

Bill Johansson
Agne Arnesson
Bernt Berggren
Annalena Levin
Ersättare:
Ingeborg Johnsson
Gerd Larsson
Jörgen Theander
Yvonne Thim

K A R L S TA D

Inger Axelsson
Bengt Kihlström
Vakant, ersättare kallas
Ersättare:
Benny Ahremark Persson
Lennart Berglund
Marie Johansson Gadde
L I N KÖ P I N G

Sigvard Olsson
Sture Egberth
Siw Johansson
Lennart Arfwidsson
Ersättare:
Kristina Falk
Monica Lago
Inger Persson
Bo Wetterhall

S TO C K H O L M

May-Britt Carlsson
Lars Starkerud
Vakant, ersättare kallas
Wåge Johansson
Klas Weidstam
Rolf E Ericsson
Anette Lundquist Larsson
Jan-Olov Sundström
Elisabeth Berggård
Georg Lagerberg
Ersättare:
Linda Cigéhn
Björn Falkeblad
Suzanne Fredborg
Harriet Linder Sporron
Olof Reichenberg
Gunilla Schöldström
Carita Stenbacka Tenezakis
Anna Wahlund

V I S BY

Lilian Edwards
Ersättare:
Peder Fohlin
VÄ S T E R Å S

Lars Rydje
Peter Bernövall
Görel Korkman
Lennart Kjellin
Ersättare:
Sören Hellberg
Karin Karlsson
Jan Norrgo
Inger Vahlman
VÄ X J Ö

Stig-Göran Fransson
Bodil Skans
Veine Backenius
Åke Eriksson
Eric Winbladh
Ersättare:
Astor Karlsson
Göran Hållstedt
Britt-Marie Linné
Eva Logan Jansson
ÖV R I G A

Jösta Claeson
Anne-Marie Hansson
F Ö R T R O E N D E VA L D A
REVISORER

Klas Weidstam
Melvin Ribbing
Bernt Samuelsson
Lars Starkerud
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Sammandrag av
årsredovisning 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation avger
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31. Samtliga belopp
är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Verksamhetens
art och inriktning

Organisationen har också biträtt medlemmar vid
lokala förhandlingar.

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 efterfrågan och behov.
Arbetsgivarorganisationen förhandlar om löner
och anställningsvillkor för Svenska kyrkans cirka 22
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.

Svenska kyrkans avtal

Främjande av ändamålet
ARBETSGIVARFRÅGOR
Förhandlingar och processer

Under året har arbetsgivarorganisationen biträtt sex
medlemmar i domstolsprocesser i tingsrätt och i
Arbetsdomstolen. Samtliga processer, utom en, har
handlat om avskedande/uppsägning/omplacering.
En process har handlat om brott mot MBL.
Arbetsgivarorganisationen har genomfört arton
centrala förhandlingar. Det är något fler än föregående år. Cirka hälften av de centrala förhandlingarna har handlat om tvist med anledning av brott mot
anställningsskyddslagen, exempelvis ogiltighetsförklaring av uppsägning. Övriga centrala förhandlingar har i huvudsak handlat om brott mot medbestämmandelagen.
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Under maj och juni träffade avtalsparterna, med
undantag av Kyrkans Akademikerförbund, överenskommelse om två centrala kollektivavtal, Kyrkans
allmänna bestämmelser och Kyrkans löneavtal.
Arbetsgivarorganisationen och Kyrkans Akademikerförbund valde att begära medling för att komma framåt i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal. I september bedömde arbetsgivarorganisationen att förhandlingar inte längre var meningsfulla
och frånträdde därför dessa.
I början av november träffades avtal med Vision
angående särskilda bestämmelser för präst och
några veckor senare träffades, trots frånträdandet i
september, även avtal med Kyrkans Akademikerförbund avseende Kyrkans allmänna bestämmelser
och Kyrkans löneavtal.
Avtal för Svenska kyrkans utlandsanställda, det så
kallade Utlandsavtalet träffades i juni och avtal för
skogsarbetare träffades med GS Facket för skogs-,
trä- och grafisk bransch i oktober.
Samtliga avtal är treåriga och löper ut i mars 2020.

Tjänstepensionsavtal

Ett nytt premiebaserat pensionsavtal, TPA 18 Svenska kyrkan, förhandlades fram under 2017. Även här
tog parterna hjälp av medlare för att komma fram
till ett nytt avtal. Det nya pensionsavtalet trädde
ikraft den 1 januari 2018 och gäller för anställda som
är födda 1959 och senare. För anställda som är
födda 1958 eller tidigare gäller pensionsavtalet
KAP-KL Svenska kyrkan.

BEGRAVNINGS- OCH
KYRKOGÅRDSFRÅGOR

Den statliga clearingen slopades 2017. Arbetsgivarorganisationen har i anledning av detta tagit fram
rådgivning hur begravningshuvudmännen ska
agera när tjänster utförs för varandras räkning.
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Bland annat framhålls att huvudmännen bör träffa
avtal med varandra så att tjänsterna kan tillhandahållas utan svårighet.
Upphandling av ramavtal för återvinning av metaller har genomförts av Kyrkokansliet med stöd av
arbetsgivarorganisationen. Merparten av huvudmän med eget krematorium har anslutit sig till
avtalet. Under året har 30 ton metaller lämnats in
för återvinning.
Arbetet med förbättring av den digitala handboken
BEDA har pågått under året. Bland annat har blanketterna setts över inför att GDPR börjar gälla i maj.
I slutet av året begärde arbetsgivarorganisationen
ett förtydligande av några bestämmelser i begravningsförordningen som gäller vissa ersättningsbelopp för gravsättning som fastställs av Kammarkollegiet. Backgrunden var att bestämmelserna har
visat sig svåra att tillämpa för huvudmännen.

UTBILDNINGAR,
KONFERENSER OCH TRÄFFAR

Inom arbetsgivarorganisationens verksamhetsområden har 23 olika utbildningar erbjudits under året.
De flesta har varit endagsutbildningar. Nya utbildningar var ”Att ge återkoppling” och ”Förvaltningskunskap-arkivering”.
Under året genomfördes 110 utbildningstillfällen,
inklusive uppdragsutbildningar, med cirka 3000
deltagare. Ambitionen är att lägga utbildningarna så
nära medlemmarna som möjligt varför 76 av dessa
utbildningstillfällen anordnades på andra orter än
Stockholm.
Arbetsgivarorganisationens utbildning av ledare i
Svenska kyrkan fortsätter. Den tvååriga utbildningen ” Chefs- och ledarskapsutveckling” med möjlighet till högskoleexamination 30 poäng och arbetsledarutbildning för vaktmästare på kyrkogård och i
kyrka har varit fulltecknade flera år i rad.
Under året har en presidiekonferens tillsammans
med Stockholms stift genomförts. Konferensen
hade temat ”Dela, tradera, reformera”.
Årets tre kyrkoherdeträffar handlade om omställningsavtalet, överenskommelse vid avslut av anställning, pensionsavtal samt frågor kring styra-leda. Träffarna syftar till kompetensutveckling samt
möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte.

ARBETSMILJÖFRÅGOR

Arbetsgivarorganisationen erbjöd under hösten
arbetsgivare i Svenska kyrkan att genomföra en
gemensam medarbetarundersökning, Akka, med
frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Det var 41
arbetsgivare som deltog i årets undersökning.
I samverkan med Malmö universitet påbörjades

under hösten en studie om den psykosociala arbetsmiljön för diakoner och präster. Studien blir klar i
början av 2018.
Under året har förutsättningar utretts gällande
arbetsgivarorganisations möjligheter att erbjuda ett
mentorsprogram för kyrkoherdar. Under 2018 planeras ett pilotprogram att genomföras med en eller
två externa leverantörer.
Tillsammans med tre pastorat påbörjades ett
arbete med att branschanpassa Afa försäkrings
webbaserade informationssystem gällande arbetsmiljö. Arbetet ska vara klart vid halvårsskiftet 2018.

STYRELSEN

Styrelsen har haft åtta ordinarie sammanträden.
Styrelsen har också haft extra sammanträden vid
fyra tillfällen. Anledningen till de extra sammanträdena har varit att hantera de utdragna förhandlingarna både vad gäller överenskommelser om de två
centrala avtalen Allmänna bestämmelser och Löneavtalet samt avtalet om ett nytt tjänstepensionsavtal
TPA 18 Svenska kyrkan. De tre avtalen kunde till
slut träffas med hjälp av medling.

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret
De avtalsförhandlingar som påbörjades under
januari fortlöpte i stort sett normalt och treåriga
avtal kunde träffas innan sommaren med fyra av de
fem fackliga organisationerna. Efter långa förhandlingar stod arbetsgivarorganisationen och Kyrkans
Akademikerförbund långt ifrån varandra i flera
viktiga frågor. Båda parter valde då att begära medling. Under pågående medling fann arbetsgivarorganisationen att fortsatta förhandlingar inte längre
var meningsfulla och frånträdde därför förhandlingarna. Efter att avtal träffats med Vision om
särskilda bestämmelser för präster kunde avtal med
Kyrkans Akademikerförbund träffas i slutet av
november.
Även beträffande förhandlingarna om nytt pensionsavtal kom parterna överens om att ta hjälp av
medlare för att komma framåt i förhandlingarna.
Efter några intensiva förhandlingsveckor med hjälp
av medlarna kunde ett nytt pensionsavtal tecknas i
maj med ikraftträdande den 1 januari 2018.
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Flerårsöversikt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 802002-6160

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

2017

2016

2015

2014

2013

Antal medlemmar 1)

632

677

688

689

776

Medlemsavgift för stift, församlingar
och samfälligheter 2)

0,68

0,71

0,71

0,71

0,71

35

35

36

38

38

60 869

62 282

60 206

61 242

60 556

-58 133

-57 064

-53 482

-58 516

-55 678

1 082

991

706

1 752

2 039

450

-

-

240

-

Årets resultat

4 269

6 209

7 430

4 718

6 917

Personalkostn/verksamhetsintäkter

52,7%

51,7%

54,0%

53,8%

53,3%

Avskrivningar/verksamhetsintäkter

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,4%

54 216

49 973

44 809

42 814

36 427

Medeltal anställda 3)
INTÄKTS- OCH KOSTNADSANALYS, TKR
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Resultat från finansiella investeringar
Bokslutsdispositioner och skatter

EKONOMISK STÄLLNING
Kassa, bank, korta placeringar, tkr
Kassalikviditet 4)

522%

478%

389%

341%

331%

Soliditet 5)

83,0%

81,4%

77,4%

74,5%

74,2%

8,5%

14,0%

20,2%

13,4%

24,6%

Värde säkring av eget kapital 6)

1) Under året har flera församlingar lagts samman och antalet ekonomiska enheter är inte jämförbara mellan åren.
Medlemmar är ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan samt organisationer med nära anknytning
till Svenska Kyrkan.
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

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 802002-6160

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Övriga verksamhetsintäkter

2017

2016

53 468

54 473

7 401

7 809

60 869

62 282

-4 801

-5 239

Övriga externa kostnader

-21 154

-19 528

Personalkostnader

-32 092

-32 216

-86

-81

-58 133

-57 064

Verksamhetens resultat

2 736

5 218

Finansnetto

1 082

991

Resultat efter finansnetto

3 819

6 209

Årets resultat

4 269

6 209

Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kostnad för varor, material och vissa köpta tjänster

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar
Summa verksamhetens kostnader
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Balansräkning

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 802002-6160

TILLGÅNGAR

2017-12-31

2016-12-31

269

355

Andra långfristiga värdepappersinnehav

6 697

6 700

Summa anläggningstillgångar

6 966

7 055

253

236

1 015

1 073

888

946

Övriga fordringar

1 062

1 255

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 551

1 885

Summa kortfristiga fordringar

4 515

5 159

10 841

10 841

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran

Kortfristiga placeringar
Värdepappersfond
Kassa bank
Kassa och bank

43 375

39 132

Summa omsättningstillgångar

58 984

55 368

Summa tillgångar

65 950

62 423

47 439

41 232

Ändamålsbestämda medel pension

3 000

3 000

Årets resultat

4 269

6 209

54 708

50 441

-

450

1 704

1 698

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

679

799

8 860

9 035

Summa kortfristiga skulder

11 242

11 532

Summa eget kapital och skulder

65 950

62 423
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Box 4312, 102 67 Stockholm
Besöksadress: Medborgarplatsen 3
Telefon: 08-737 70 00
Fax: 08-640 36 05
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Internet: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

