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Så fungerar de nya
arbetstidsreglerna
i praktiken

CECILIA HERM,
ARBETSGIVARORGANISATIONENS FÖRHANDLINGSCHEF:

SÅ FORMADES
AVTALET 2017
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Så funkar årsarbetstid i praktiken
TEMA AVTAL. Fjolårets avtalsrörelse drog ut på
tiden. En av de stora frågorna handlade om en ny
arbetstidsmodell för anställda inom Svenska kyrkan.
I Åhus församling används sedan flera år en modell
i linje med regleringen i Svenska kyrkans avtal 2017.
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Ylva Wåhlin, chefsjurist,
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

14
Erik Danhard, arbetsrättsjurist, Hamilton
advokatbyrå.

16
Cecilia Herm, förhandlingschef, Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation.

vd har ordet

Det är mycket
som är nytt!

J

UST NU HÅLLER DU Ducatus nr 1 i
handen. Det är inte bara det första numret för 2018 utan det är
också det första numret av Ducatus i ny tappning. Från och med
2018 kommer Ducatus ut fyra
gånger per år; i gengäld med en bilaga kring ett
högaktuellt tema i varje nummer – Ducatuspraktikan. Guiden i det här numret tar upp hur arbetsgivaren bör arbeta när det gäller sexuella
trakasserier. Det är min förhoppning av Ducatusguiden ska vara användbar i arbetsgivarnas
vardag.
Inte bara Ducatus startar ett nytt år utan det är
ju också det första året med det nya pensionsavtalet. Den senaste tidens turbulens runt de gamla pensionsavtalens konstruktion visar verkligen

Inte bara Ducatus startar
ett nytt år utan det är ju
också det första året med det nya
pensionsavtalet.
på vikten av att hitta pensionsavtal som är förutsägbara och robusta. Nu har Svenska kyrkan ett
sådant avtal, även om det tar tid innan konsekvenserna av gamla avtal klingar av.
För det tredje så är det också första året i den
nya mandatperioden och jag gissar att alla nya
kyrkoråd är i full gång med att samla sig för den
nya och viktiga uppgiften; att vara styrelse för en
församling, ett pastorat eller ett stift i Svenska
kyrkan. Det stora engagemang som finns för
verksamheten ger en bra plattform att utgå ifrån.
DET GÄLLER DOCK ATT hålla i minnet att även om
många kyrkorådsledamöter har varit med tidigare så blir det en ny styrelse om det så är bara en
enda ny ledamot som tillkommer. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har rustat för att
bistå kyrkoråden i arbetet med att skapa bra
arbetsformer för styrelsearbetet. I januari mottog exempelvis alla kyrkoråd försändelser som
innehåller ett särtryck ur Ducatus 4/2017 om att
styra och leda, skriften Protokollet – från kallelse
till justering samt Guide för förtroendevalda och
kyrkoherdar. Vidare har vi ett brett utbildningsutbud och en jourtelefon som är bemannad alla
vardagar. Vi finns här för att bistå er arbetsgivare
och huvudmän för begravningsverksamheten
när ni behöver råd och stöd. Tveka inte att kontakta oss!

DUCATUS, ett magasin om
att leda och arbeta i kyrka
och begravningsverksamhet.
Medlemstidning för Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation.
Ducatus magasin utkommer
i tryckt och digital form med
fyra utgåvor per år.
Särtryck ur Ducatus nr1, 2018
Produktion:
OTW
08-50 55 62 00
Postadress:
Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation
Box 4312, 102 67 Stockholm
Besöksadress:
Medborgarplatsen 3,
Stockholm
Webbplats: internwww.
svenskakyrkan.se/arbetsgivare
Ägare: Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation
Ansvarig utgivare:
Helén Källholm
På omslaget:
Arbetsgivarorganisationens
förhandlingschef Cecilia Herm
Foto: Susanne Kronholm

HELÉN KÄLLHOLM
VD, Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation
FOTO: SUSANNE KRONHOLM

DUCATUS Nr 1•2018

3

tema avtal

4 DUCATUS Nr 1•2018

Avtalsrörelsen 2017 blev ovanligt lång och intensiv.
Förhandlingarna ledde fram till kollektivavtal om de nya
flexibla arbetstidsregler som nu gäller inom Svenska kyrkan.
Detta temanummer förklarar vad årsarbetstid innebär i
praktiken, tar upp andra förändringar i det centrala avtalet
och berättar hur förhandlingsarbetet gick till.

Årsarbetstid
ökar det egna
inflytandet
I Åhus församling används sedan flera år en
arbetstidsmodell i linje med den nya regleringen
i Svenska kyrkans avtal 2017.
– Det är ett flexibelt system som underlättar
samarbete och gör att man får inflytande över sin
egen tid, säger kyrkoherde Magnus Tyche.

U
Kyrkoherde Magnus Tyche och
komminister Susanna Englund i
Åhus förrsamling, välkomnar de
nya arbetstidsbestämmelserna
i Svenska kyrkans avtal 2017
FOTO: ANDREAS HILLERGREN

NDER SINA 30 ÅR

som präst har
Magnus Tyche
märkt en tydlig
förändring av
yrket i takt med
att mängden verksamheter och
antalet anställda i kyrkan successivt har ökat.
– Vi har gått från ensamarbete
till lagarbete, vilket krävs för att få
en levande och bred verksamhet.
Det skapas synergieffekter när alla
träffas i samma hus, utbyter idéer
och tar tag i dem direkt. Annars
finns risk att mycket faller mellan
stolarna och inte blir av. Ju fler
som är på jobbet samtidigt desto
närmare kommer man varandra

och desto mer fart blir det i verksamheten, säger Magnus Tyche.
Som exempel nämner han arbetet med konfirmander. På 1980-talet, när Magnus Tyche började
arbeta i Svenska kyrkan, var det
inte ovanligt att en präst arbetade
ensam med en konfirmandgrupp.
Idag är såväl musiker som ungdomsledare och pedagoger involverade.
– För att verksamheten ska förändras och utvecklas krävs att man
sitter tillsammans och planerar
och delar med sig av sina respektive kompetenser. Då underlättar
det att ha likartade arbetstidsregler för samtliga yrkesgrupper, med
möjlighet att själv styra sin ledig- e
DUCATUS Nr 1•2018
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Det nya avtalet känns tydligare och enklare
att förstå än det förra, där utläggningen av de
15 fridagarna tolkades olika på olika arbetsplatser.
het och påverka hur man jobbar.
Den flexibiliteten har vi haft sedan
länge här i församlingen och vi
tycker det fungerar effektivt och
bra, säger Magnus Tyche som
välkomnar de nya arbetstidsbestämmelserna i Svenska kyrkans
avtal 2017.
Åhus församling, som ligger i Kristianstads
kommun i Skåne, även tidigare har
arbetat efter en liknande modell
för årsarbetstid som rekommenderas i det nya avtalet.
– Vi har ett grundschema där de
inplanerade verksamheterna ligger.
Det omfattar allt från gudstjänster
och begravningar till besök på äldreboenden eller gruppaktiviteter där
man arbetar tillsammans med andra. Övrig tid, när medarbetarna
utför eget arbete och förberedelser,
disponerar de själva på arbetsplatsen. Har man ingen grupp eller
annat fast åtagande kan man ta igen
ledig tid när det passar en själv,
genom att exempelvis gå tidigare en
eftermiddag eller samla ihop till en
heldag, säger Magnus Tyche.
Samma upplägg gäller oavsett
om det handlar om att ta igen
inarbetad tid efter ett ungdomsläger över en helg eller arbete på
storhelger när lätthelgdagar har
infallit. De 15 extra fridagarna,
som präster hade enligt förra avtalet, har i Åhus församling inte lagts
ut för långa perioder i förväg.
– Om någon hade velat ha sina
fridagar utlagda i förväg hade de
fått det, men här var vi överens om
att det inte var något bra system.
Det är ju svårt för båda parter att
säga månader i förväg när en ledig
dag infaller på en bra dag. Istället
får man disponera sin lediga tid

HAN FÖRKL ARAR ATT
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själv och ta ut den när man behöver, så länge det inte stör verksamheten, säger Magnus Tyche och
framhåller att principen är enkel:
För varje gång prästen jobbar en
lätthelgdag, till exempel långfredagen, så får hen en annan dag
ledigt. Den som vill ta ut ledigheten direkt i anslutning till helgen
gör det, men det går också att
spara ledigheten till senare tillfälle
för den som hellre vill det.
– Det innebär en frihet under
ansvar som hos oss har fungerat
alldeles utmärkt. Flexibiliteten ger
fördelar både för kyrkoherden, som
slipper sitta och planera och lägga
ut fridagar långt i förväg och för
komministern som får större inflytande över sitt eget arbete och sin
egen fritid. Det är ett modernare
sätt att tänka, att man får sina
årsarbetstimmar och jobbar av dem
precis som det fungerar inom
många andra verksamheter i samhället idag, säger Magnus Tyche.
HAN FÅR MEDHÅLL av Susanna
Englund, som är komminister i
Åhus församling sedan 2011. Hon
prästvigdes 2007 och har tidigare
arbetat inom såväl vård och omsorg som på folkhögskola och med
information och layout.
– Jag har länge jobbat vanliga
kontorstider mellan klockan åtta och
fem på vardagar, men också kvällar
och helger inom vården där arbetet
var helt schemalagt. Präster är ju inte
de enda som jobbar på söndagar. Det
är jättevanligt i många serviceyrken
och liknande, säger Susanna Englund, som tycker att de nya arbetstidsbestämmelserna i Svenska kyrkans avtal ligger i linje med regleringen på övriga arbetsmarknaden:
– Det nya avtalet känns tydligare

Att arbeta med en
modell liknande
årsarbetstid
innebär frihet
under ansvar, som
fungerat alldeles
utmärkt i Åhus
församling. Det
konstaterar
Magnus Tyche
och Susanna
Englund.

och enklare att förstå än det förra,
där utläggningen av de 15 fridagarna tolkades olika på olika arbetsplatser.
Hon uppskattar att Åhus församling har tillämpat årsarbetstid även
tidigare och tror inte att det nya
avtalet kommer att innebära några
skillnader för henne i praktiken.
– Vi sitter tillsammans i arbetslaget och bokar in alla fasta arrangemang som gudstjänster, konfirmandkvällar och lägerverksamhet.
När detta är schemalagt avpassar
jag mina egna tider till den verkligheten. Jag jobbar fem dagar i
veckan i snitt, vissa dagar längre
och då går jag tidigare en annan
dag. Jobbar jag en söndag får jag
ta ledigt en annan dag i veckan
och likadant om jag tjänstgör en
lätthelgdag. Då kan jag själv lägga

in en ledig dag vid lämplig tidpunkt, säger Susanna Englund och
poängterar att tanken är att vara
tillgänglig på arbetsplatsen ordinarie dagtid i största möjliga mån.
hon som regel inte
går hem och jobbar, förutom med
predikan som hon helst skriver
hemma i lugn och ro. Som enkelt
stöd för att räkna ihop arbetstiden
använder Susanna Englund en app
i telefonen. Den slår hon på när hon
kommer till jobbet och stänger av
när hon går därifrån.
– Det är ett bra sätt att hålla koll
på sina timmar. Ambitionen med
årsarbetstid är ju att kunna parera
arbetstoppar mot lugnare perioder,
just för att arbetsåret ser olika ut. Vi
har till exempel inte så hög belastning på sommaren, men intensiva

DET INNEBÄR ATT

veckor under våren när alla grupper ska konfirmeras och till julen
med förberedelser och helgfirande.
Då gäller det att kunna justera sina
tider för att få till det.
– Dessutom är det i prästyrket
ofta svårt att säga exakt hur lång
tid olika arbetsmoment tar. Ett
sorgesamtal kan dra ut på tiden till
exempel, men en annan gång går
det kanske snabbare. Med ett
flexibelt arbetstidssystem jämnar
det ut sig – förutsatt att man verkligen ser till att ta ut sin ledighet,
säger Susanna Englund och betonar att gränsdragningen mellan
arbete och fritid är en utmaning
som arbetsgivare och arbetstagare
har ett gemensamt ansvar för.
SUSANNA ENGLUND OCH hennes
chef Magnus Tyche pratar om

Det vi
framför
allt tittar
på är att
det inte
blir för
många
timmar på
en vecka
och att
man ser till
att ta ut
tillräckligt
med hela
lediga
dagar.

arbetsbelastningen när de tycker
att det behövs och stämmer av
frågan mer formellt vid utvecklingssamtalen.
– Att vara präst är ett socialt
jobb där man träffar mycket folk,
så lika viktigt som att vara tillgänglig på arbetsplatsen är det att kunna koppla av hemma. Jag har själv
haft bra koll på arbetstider och
ledighet, men tror att det finns
andra som tycker det är svårt. Då
måste man ha en arbetsledare som
hjälper till med det. Det ligger i
arbetsgivarens intresse att personalen tar ut sin ledighet för att få
återhämtning och orka med arbetet på lång sikt, påpekar Susanna
Englund.
Magnus Tyche framhåller vikten
av täta avstämningar, särskilt för
den som går från ett gammalt fast
schemasystem till en ny modell
med årsarbetstid.
– Det inbjuder till ökad flexibilitet,
men innebär också större eget ansvar för individen. Jag har haft nya
medarbetare som i början har behövt mer stöd och täta avstämningar för att få ett så jämnt arbetsflöde
som möjligt. Det vi framför allt tittar
på är att det inte blir för många
timmar på en vecka och att man ser
till att ta ut tillräckligt med hela
lediga dagar, säger Magnus Tyche.
Han tillstår att detta kan vara
svårare i områden med stor prästbrist, vilket man varit förskonad
från i Åhus församling där personalomsättningen är låg.
– Vi är en liten församling med
11 000 invånare och en kyrka mitt
i tätorten, där vi är tre präster som
turas om med den ordinarie helgtjänstgöringen och delar upp lätthelgdagarna. Under storhelger
som julen kan vi exempelvis arbeta
varsin dag och sedan finns oftast
möjlighet att ta ut sin kompenserande ledighet i nära anslutning
till att lätthelgdagen har infallit,
säger Magnus Tyche.
TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM
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Avtal 17 banar väg för
enklare arbetstidsregler
Det har varit en lång väg att nå fram till en mer enhetlig arbetstidsreglering för
Svenska kyrkans anställda. Ylva Wåhlin, chefsjurist vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, berättar om bakgrunden till förändringarna och förklarar hur
bestämmelserna om arbetstidsmått och beräkningsperioder förnyats.
Vad är bakgrunden till de förändrade arbetstidsreglerna i Svenska
kyrkans kollektivavtal?
– Sedan många år har det varit
en återkommande önskan från
Svenska kyrkans arbetsgivare att få
färre och mer likartade arbetstidsmodeller för alla anställda. Exempelvis var de 15 extra fridagarna
för präster en reglering som avvek
från arbetstidsregleringen för övriga anställda inom Svenska kyrkan.
8 DUCATUS Nr 1•2018

Tillämpningen av kollektivavtalsregleringen var svår och inte homogen bland kyrkans arbetsgivare.
Många frågor ställdes om vad kollektivavtalet egentligen innebar.
Vissa präster fick genom en felaktig
tillämpning av kollektivavtalet en
arbetstidsförkortning, vilket inte
var avsikten från början. Istället var
tanken att ge en kompensation för
arbete på lätthelgdagar genom hela
lediga dagar istället för en förkort-

ning av veckoarbetstiden, men
resultatet blev en överkompensation i form av en arbetstidsförkortning, säger Ylva Wåhlin.
Hur förbereddes förhandlingarna
kring detta i 2017 års avtalsrörelse?
– Redan sommaren 2016 påbörjade vi ett utredningsarbete beträffande bland annat arbetstidsfrågorna inom Svenska kyrkan.
Under hösten bildades fyra referensgrupper – med representanter
från såväl förtroendevalda som
kyrkoherdar och andra chefer med
personalansvar – för att förankra
och utveckla de tankar som kom-

FOTO: ALEX & MARTIN, MARIA SVENSK, MAGNUS ARONSSON/IKON

mit fram genom utredningsarbetet
och genom de kontakter som redan finns med arbetsgivare inom
Svenska kyrkan.
– Referensgruppernas tydliga
budskap till oss förhandlare var att
arbeta vidare för att få färre arbetstidsmodeller och mer rättvisa system. Kollektivavtalets absoluta
funktion är att underlätta det lokala arbetet och det var vad arbetsgivarna önskade för framtiden. Med
detta som underlag utarbetade vi
våra yrkanden i 2017 års avtalsrörelse; mer enhetliga och rättvisa
arbetstidsmodeller för alla anställda inom Svenska kyrkan.
Varför har så stort fokus
lagts på utformningen av en
årsarbetstidsmodell?
– Vår gemensamma syn är att
årsarbetstid är en bra modell som
passar Svenska kyrkan utmärkt,
eftersom verksamheten är säsongsbetonad och intensiteten i
verksamheten varierar över året.
Arbetstagaren har också möjlig-

het att få sina individuella önskningar tillgodosedda på ett bättre
sätt när beräkningsperioden för
arbetstiden är längre och som
längst ett år. Det går exempelvis
att planera arbetstiden för att
smidigare förena arbete och föräldraskap.

gare i övrigt som följer de allmänna bestämmelserna.

Ylva Wåhlin
FOTO: NIKLAS BJÖRLING

Fanns det någon befintlig arbetstidsmodell att utgå från när ni
formulerade era yrkanden?
– För andra arbetstagare än
församlingspräster fanns redan
tidigare ett system med 40 timmars veckoarbetstid vid arbete
måndag till fredag och med ledighet på alla lätthelgdagar. Vid arbetsskyldighet på lätthelgdagar
gäller istället 38 timmar och 15
minuters veckoarbetstid. Den
modellen är väl beprövad och
fungerar för anställda inom Svenska kyrkan. Vi stannade för att
arbeta vidare med den ordningen,
både när det gäller församlingspräster för vilka de särskilda bestämmelserna gäller och arbetsta-

Vår gemensamma syn är
att årsarbetstid är
en bra
modell
som passar
Svenska
kyrkan
utmärkt.

Hur gick ni vidare med arbetstidsfrågan i förhandlingarna med
de fackliga motparterna?
– När det gällde andra arbetstagare än församlingspräster ägnade vi
mycket tid under vårens förhandlingar åt att ta fram en årsarbetstidsmodell. Arbetstagarorganisationerna Vision, Kyrkans Akademikerförbund och Akademikerförbundet SSR
och Jusek med förtecknade förbund,
som samförhandlar inom Svenska
kyrkan, var våra parter i detta arbete. Resultatet blev en rekommendation som vi tillförde kollektivavtalet.
Syftet med den är att underlätta för
kyrkans arbetsgivare och lokala
arbetstagarorganisationer att – för
andra arbetstagare än församlingspräster – genom lokalt kollektivavtal
införa årsarbetstid.
Hur löstes frågan om prästernas
15 extra fridagar?
– Arbetsgivarorganisationens
DUCATUS Nr 1•2018
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Arbetsgivaren och den enskilde
prästen ska komma överens om
förläggningen av arbetstiden och beräkningsperiodens längd.
lösning, som noga förankrades
bland kyrkans arbetsgivare, blev
att bygga vidare på de arbetstidsmodeller som redan fanns i kollektivavtalet. Vid början av 2017 års
avtalsrörelse framförde vi att vi
önskade ta bort de 15 extra fridagarna i den form som gällde sedan
2012 och istället gå över till en
veckoarbetstid om 38 timmar och
15 minuter kombinerat med en
möjlighet att införa längre beräkningsperioder för avstämning av
arbetstidsmåttet, som längst ett år.
– Efter att förgäves ha inväntat
en öppning från Kyrkans Akademikerförbund tog vi under hösten
2017 upp förhandlingar med Vision, som är den andra arbetstagarorganisationen som organiserar
präster. Tillsammans med dem kom
vi fram till en arbetstidsmodell för
församlingsprästerna, som efter
hjälp från medlarna även Kyrkans
Akademikerförbund accepterade.
Vad blir skillnaden när det gäller
den särskilda bestämmelsen för
präst i det nya avtalet?
– Utgångspunkten för regleringen är samma två huvudmodeller
som för övriga anställda: 40 timmars veckoarbetstid vid arbete
måndag till fredag med ledighet
på alla lätthelgdagar och 38 timmar och 15 minuters veckoarbetstid vid arbetsskyldighet på lätthelgdagar. De 15 extra fridagarna
är nu helt avvecklade och något
10 DUCATUS Nr 1•2018

utrymme för att fortsätta tillämpningen av dessa, genom lokalt
kollektivavtal eller på annat sätt,
finns inte. Den som till äventyrs
gör så bryter mot kollektivavtalet.
– Dessutom gäller längre beräkningsperioder för avstämning av
arbetstidsmåttet, som längst ett
år, det vill säga årsarbetstid. Arbetsgivaren och den enskilda
prästen ska komma överens om
förläggningen av arbetstiden och
beräkningsperiodens längd. Här
är inte lokalt kollektivavtal tillåtet, utan överenskommelse sker
direkt mellan arbetsgivaren och
komministern eller pastorsadjunkten. Kan inte arbetsgivaren
och prästen enas fastställer arbetsgivaren ensidigt förläggningen av arbetstiden och beräkningsperiodens längd, upp till sex månader.
– Fortfarande har domprost och
kyrkoherde oreglerad arbetstid
och även komminister kan komma överens med arbetsgivaren
om oreglerad arbetstid. För arbetstagare med oreglerad arbetstid bör arbetstiden per vecka
uppgå till 40 timmar eller 38
timmar och 15 minuter, allt beroende på om arbetstagaren har
arbetsskyldighet på lätthelgdagar.
Förändrades arbetstidsreglerna i
avtalet för andra arbetstagare?
– För musiker är inte längre
tidlistan styrande vid schemaläggning av arbetstagaren utan

4 VIKTIGA RESULTAT AV 2017
ÅRS AVTALSFÖRHANDLINGAR
NÄR DET GÄLLER ARBETSTIDER:
– Alla anställda inom Svenska kyrkan får enklare och
mer enhetliga arbetstidsregler. Vi fortsätter att ha
två huvudmodeller för arbetstidsmåttet: Den första
med 40 timmars veckoarbetstid vid arbete måndag–
fredag med ledighet på lätthelgdagar, den andra
gäller vid arbetsskyldighet på lätthelgdagar och
innebär en veckoarbetstid på 38 timmar och 15
minuter.
– Arbetsgivare och komminister eller pastorsadjunkt
kan komma överens om förläggningen av arbetstiden
och beräkningsperiodens längd om högst ett år.
Träffas inte sådan överenskommelse fastställer
arbetsgivaren detta ensidigt varvid beräkningsperioden får uppgå till högst sex månader. Lokalt kollektivavtal får inte tecknas i detta avseende. De 15 extra
fridagarna för präster har utgått i sin helhet.
– För andra arbetstagare än församlingspräster har vi
infört en rekommendation i kollektivavtalet, som
genom lokala kollektivavtal underlättar införande av
årsarbetstid, det vill säga ett år som beräkningsperiod för avstämning av arbetstidsmåttet. Det möjliggör
ökad flexibilitet för både arbetsgivare och arbetstagare genom att arbetstiden utjämnas över året då
den förläggs efter verksamhetens behov och arbetstagarens önskemål.
– För Vision, Kyrkans Akademikerförbund samt
Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund har vi också tagit bort den särreglering
som fanns i kollektivavtalet om den sammanlagda
arbetstiden och använder istället arbetstidslagens
regler för sammanlagd arbetstid, det vill säga fyramånadersregeln istället för fyraveckorsregeln.

utgör endast ett stöd vid fastställande av arbetsuppgifterna. Den
musiker som går över till schemaläggning får heller inte det lönetillägg som tidigare utgått för övergången.
– En partsgemensam arbetsgrupp bestående av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och
Kommunal ska under avtalsperioden göra en översyn av bestämmelserna för betingsarbetande kyrkvaktmästare och kyrkogårdsvaktmästare avseende löneformulär.
TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM

Så fungerar årsarbetstid

S

YFTET MED ATT anpassa arbetstidsreglerna
är att åstadkomma ett
hållbart arbetsliv för
arbetstagare genom
tydlig gränssättning
mellan arbete och fritid. Parterna
har även syftet att tillgodose arbetsgivarens intresse av en väl fungerande verksamhet samt att ge arbetstagaren möjlighet till inflytande över sin arbetstidsförläggning.
Verksamheten i Svenska kyrkan
varierar i omfattning under året.
Årsarbetstid och längre beräkningsperiod i övrigt utgör ett medel för
att uppnå syftet med avtalets arbetstidsregler. Härigenom tillförsäkras arbetstagare behövlig ledighet och återhämtning under det att
arbetsgivaren kan utjämna arbetstiden i förhållande till variationer i
verksamheten.

arbete. Årsarbetstid är särskilt
ändamålsenligt för arbetstagare
med oförutsebara arbetsuppgifter
som varierar över tid.
Årsarbetstid och längre beräkningsperiod i övrigt fordrar att
arbetsgivare och arbetstagare
gemensamt ansvarar för att regelbundet följa upp och stämma av
arbetstiden till försäkran om en
hälsosam arbetsbelastning. Obalanser som uppmärksammas i
samband härmed ska rättas till. De
skyddsregler som finns för dygnsoch veckovila gäller på samma sätt
vid årsarbetstid och längre beräkningsperiod i övrigt som vid annan
arbetstidsplanering. Härigenom
tillämpas inte mindre förmånliga
villkor för arbetstagarna än vad
som följer av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/88/EG.
har varit att
arbetstiden förläggs i dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare
utifrån verksamhetens behov och
arbetstagarens intressen. Arbetsgivare och arbetstagare har också
det gemensamma ansvaret att
följa upp arbetstagarens faktiska
arbetstid och arbetsbelastning
samt vidta de åtgärder som behövs
för att förbättra tillämpningen av
arbetstidsförläggningen.

EN UTGÅNGSPUNKT

ges arbetstagare möjlighet till större inflytande
och flexibilitet i arbetstiden. Merarbete en dag kan kompenseras genom ledig tid vid ett senare tillfälle.
Arbetstagare som av individuella
omständigheter väljer att arbeta
något mindre en dag kan då verksamheten så medger vid ett senare
tillfälle arbeta något mer, exempelvis för att förena föräldraskap och

MED ÅRSARBETSTID

Arbetstiden förläggs i dialog
mellan arbetsgivare och
arbetstagare utifrån verksamhetens
behov och arbetstagarens intressen.

FOTO: IKON/ ALEX & MARTIN
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tema avtal

Från central avtalstext
till lokal personalpolitik
Turerna var många kring Svenska kyrkans avtal 17, men nu är det klart och ska börja
användas i praktiken. Arbetsgivarorganisationens förhandlare/rådgivare Sofia Harryson
och Mari Burell svarar på frågor om vilka effekter det får för kyrkans verksamheter.

S

är
regional förhandlare
och rådgivare i Västerås stift och Mari
Burell har motsvarande roll i Uppsala,
Stockholms och Visby stift. Det är
till dem som lokala kyrkoråd,
kyrkoherdar och andra chefer i
första hand vänder sig med frågor
om arbetsrätt och arbetsmiljö.
Sedan centrala överenskommelser
slutits med samtliga arbetstagarorganisationer i slutet av förra året
finns också en hel del funderingar
kring förändringarna i Svenska
kyrkans avtal 17.
OFIA HARRYSON

Vilka praktiska konsekvenser ser
ni av det nya kollektivavtalet ute
i de lokala verksamheterna?
MARI: För det första är det skönt att vi
nu fått ett treårsavtal, istället för det
förra som var ettårigt. Då gick allt i
ett och man hann knappt avsluta
den lokala löneöversynen innan det
var dags för nästa avtalsrörelse. Nu
vet båda parter redan förutsättningarna för både 2018 och 2019 års
löner, vilket ger arbetsro.
Arbetstider var den stora knäckfrågan i avtalsförhandlingarna.
Hur kan de nya bestämmelserna
bli ett verktyg för att underlätta
verksamheten?
12 DUCATUS Nr 1•2018

SOFIA: Med färre centralt styrande

arbetstidsmodeller för olika yrkeskategorier blir det enklare att
införa enhetliga regler för alla
anställda, exempelvis att gå över
till årsarbetstid istället för att
använda fasta scheman. Det är
något som efterfrågats i många
församlingar och pastorat som
många gånger jobbar terminsvis,
med intensiva perioder som kräver
extra insatser. Då måste man kunna arbeta mer när det behövs och
mindre när det är lugnare. Det blir
också lättare att samverka i arbetslagen om fler yrkeskategorier har
samma arbetstidsmodell. Årsarbetstid gör det möjligt att följa
variationen som finns i verksamheten på ett enkelt sätt.
Vilka utmaningar finns i att gå
över från fast schemaläggning till
mer flexibel arbetstidsförläggning med längre beräkningsperioder upp till ett år?
SOFIA: Grundtanken är att övertid i
normalfallet inte ska behövas,
utan att arbetstagaren själv ska
kunna jämna ut arbetstopparna
genom att jobba mindre under
lugnare perioder. Ibland handlar
det om att stanna längre en dag,
för att hinna slutföra en uppgift
som inte kan vänta och sedan
kompensera med sovmorgon eller

tidigare hemgång dagen därpå.
Andra gånger kan det vara mer
ihållande hög arbetsbelastning och
då gäller det att arbetsgivaren har
ordentliga uppföljningar för att se
till att arbetstiden inte springer
iväg på ett ohälsosamt sätt.
Sofia Harryson

Tanken är
att den
som jobbar
mer under
en period
relativt
snart ska ta
ut sin
ledighet
för att få
återhämtning. Det
är viktigt
för både
individen
och verksamheten.

Enligt det nya kollektivavtalet
ska regelbundna avstämningar
av arbetstiden göras. Hur ska
detta gå till?
MARI: Det avgör den enskilda arbetsgivaren utifrån sina förutsättningar lokalt. De flesta har någon
form av tidrapportering sedan
tidigare, en del i IT-baserade system och en del i form av papperslappar och manuell hantering.
Oavsett vilket, gäller det att införa
rutiner för att hålla koll på arbetstiderna och ha en kontinuerlig
dialog med medarbetarna om hur
deras arbetssituation ser ut. Flexibiliteten är den stora vinsten för
både arbetsgivare och arbetstagare, men med den följer även ett
gemensamt ansvar att se till att
gränsdragningen mellan arbete
och fritid fungerar.
I diskussionen om det nya avtalet
har stort fokus legat på årsarbetstid, men vilka valmöjligheter finns
för den enskilda arbetsgivaren?
SOFIA: Arbetsgivare som använt fast e

e schemaläggning av medarbetarna och vill fortsätta med det kan
göra precis som tidigare. När det
gäller präster ska den ordinarie,
genomsnittliga veckoarbetstiden
enligt de nya bestämmelserna vara
38 timmar och 15 minuter, inte 40
timmar som tidigare, för den som
är arbetspliktig på lätthelgdagar.
Samtidigt försvinner de 15 extra
fridagarna för präster. Under en
övergångsperiod på fyra år används
dock en särskild arbetstidsbank för
att fasa ut det gamla systemet. Den
ger heltidsarbetande präster 30
extra lediga timmar per år att ta ut
under 2018 och 2019 och 15 timmar per år 2020 och 2021. För
övriga anställda, som inte jobbar
lätthelgdagar, gäller fortfarande 40
timmar per vecka som ordinarie
arbetstidsmått.
Innebär avtalet någon skillnad
för den som har anställda med
oreglerad arbetstid?
MARI: Precis som tidigare gäller
alltid oreglerad arbetstid för domprostar och kyrkoherdar och man
kan även komma överens med
komministrar om oreglerad arbetstid; då gäller inte arbetstidslagen.
Enligt kollektivavtalet bör dock
arbetstidsmåtten vara desamma
oavsett reglerad eller oreglerad
arbetstid. Det innebär att man ska
sträva efter en genomsnittlig arbetstid på 38 timmar och 15 minuter per vecka även för den som har
oreglerad arbetstid och har arbetsskyldighet på lätthelgdagar. De 15
extra fridagarna
försvinner även
för komministrar
med oreglerad
arbetstid.

TEXT:

Mari Burell

SUSANNA LIDSTRÖM
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Svenska kyrkans avtal 17

SÅ ÄNDRAS ERSÄTTNINGEN
FÖR KYRKOHERDEVIKARIAT
I de särskilda bestämmelserna för präst gäller sedan 1 januari 2018 nya regler om
ersättning vid kyrkoherdevikariat. Den tidigare avtalskonstruktionen har tagits
bort och istället ska arbetsgivare och komminister enligt grunderna för Kyrkans
löneavtal komma överens om lämplig ersättning för det aktuella vikariatet.

R

OBERT SVEC , arbetsrätts-

jurist vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, ansvarade för utredningsarbetet som lade
grunden för förhandlingarna om kyrkoherdevikariat i förra årets
avtalsförhandlingar.

herdevikariat till löneavtalet. Viktigast är
att arbetsgivare och komminister nu enligt
grunderna för löneavtalet kan träffa överenskommelse om särskild ersättning.
Enligt avtalet kan endast arbetsgivaren
och den enskilde komministern göra upp
om ersättningen – lokalt kollektivavtal i
frågan är inte tillåtet.

Vad var problemet med konVad blir skillnaden jämfört med
struktionen i föregående avtal?
det gamla avtalet i praktiken?
– Enligt kollektivavtalet före– Vikariatets karaktär kan i
ligger en allmän skyldighet för en
åtskilliga avseenden skilja sig åt
arbetstagare att vikariera för
vad gäller bland annat svårighetsannan arbetstagare. Någon särgrad och ansvar, allt beroende på
skild ersättning för detta utgår
förhållandena i det enskilda falinte automatiskt. Den tidigare be- Robert Svec
let. Arbetsgivaren måste då också,
stämmelsen för ersättning i sampå samma sätt som när andra
band med kyrkoherdevikariat vilade dock
arbetstagare vikarierar och får mer kvalifiinte på någon bedömning av omständighe- cerade arbetsuppgifter, göra en saklig beterna i det enskilda fallet. Konstruktionen
dömning av komministern utifrån avtalets
bar i stället drag av ett föråldrat system
lönekriterier för att pröva om det finns skäl
med lönetariffer där förekomsten av vissa
att under vikariatet utge extra ersättning.
statistiska faktorer resulterade i viss bePå så sätt blir även ersättningen för kyrkostämd ersättning, säger Robert Svec.
herdevikariat individuell och differentierad. Kan inte arbetsgivaren och komminisHur löstes frågan i avtalsrörelsen 2017?
tern enas om särskild ersättning utgår
– Under höstens förhandlingar mellan
heller ingen sådan för vikariatet. Ett annat
arbetsgivarorganisationen och den facklisätt att enligt avtalet lösa frågan för arbetsga motparten Vision insåg vi att reglerna
givaren och komministern är att redan när
måste reformeras och ansluta sig till de
anställningsavtalet träffas enas om att
allmänna utgångspunkterna för lönesättersättning för kyrkoherdevikariatet också
ningen. Vi enades därför om att anpassa
ska ingå i månadslönen. Då fordras heller
bestämmelserna om ersättning för kyrkoinga ytterligare överenskommelser i saken.

Kan inte arbetsgivaren och komministern
enas om särskild ersättning utgår heller
ingen sådan för vikariatet.

tema avtal: utblick

Arbetstidsreglering genom tiderna:

Från folkhälsa
till livspussel
Arbetstidsbestämmelserna för Svenska kyrkans anställda var en
stor fråga i förra årets avtalsförhandlingar, men hur ser det ut i
andra branscher och vilka drivkrafter har styrt området historiskt?
Advokaten och arbetsrättsexperten Erik Danhard reder ut begreppen kring ett viktigt anställningsvillkor omgärdat av särskilda
skyddsregler.

D

en
del sedan den
första arbetstidslagen trädde i
kraft i Sverige
1920. En stegvis
minskning av arbetstidens längd
ledde så småningom till att
40-timmarsveckan var genomförd
år 1973 och nu har vi även EU:s
arbetstidsdirektiv att rätta oss
efter på svensk arbetsmarknad.
– I praktiken är det flera olika
villkor som berör arbetstiden. Det
handlar dels om sysselsättningsgrad, till exempel heltid eller deltid, dels om arbetstidens förläggning, det vill säga när på dygnet
eller under året som arbetstiden
är förlagd. Precis som lönen är arbetstiden ett grundläggande och
viktigt villkor i anställningsavtalet,
men det som är speciellt för just
arbetstiden är att den till skillnad
från andra anställningsvillkor omgärdas av särskilda skyddsregler,
säger Erik Danhard, advokat och
expert på arbetsrätt och tvistelösning vid Hamilton Advokatbyrå.
ET HAR HÄNT

det unika inte
är att det finns en lag som reglerar

HAN FÖRKL ARAR ATT
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arbetstiden, utan att denna lag är
offentligrättslig. Det innebär att
staten genom arbetsmiljöverket
har en tillsyn på det här området
och att det finns sanktioner mot
arbetsgivare som bryter mot regleringen av arbetstid.
– Syftet är att det inte ska uppstå
folkhälsoproblem för att anställda
arbetar för mycket eller inte får tid
för återhämtning. Det är grunden
till att det finns ett legalt skydd för
just villkoret arbetstid. Staten har
inte velat lämna över detta till enskilda överenskommelser mellan
arbetstagare och arbetsgivare och
inte heller fullt ut till parterna på
arbetsmarknaden. Man får ju göra
vissa avsteg från arbetstidslagen
genom kollektivavtal, men det finns
några tvingande principer man
ändå måste iaktta, säger Erik Danhard och konstaterar att lagstiftningen fortfarande är präglad av förhållandena som rådde på arbetsmarknaden vid tiden då den tillkom:
– I Sverige har industriell tillverkning länge varit det stora
området, där många människor
arbetar med likartade uppgifter.
Det har varit en sorts mall för
reglernas utformning. Du har en

produktion där något ska framställas, men det kanske inte spelar så
stor roll vem som gör det, utan
arbetslagen avlöser varandra och
tar över samma arbete.

Erik Danhard
FOTO: PETER JOENSSON

I Sverige
har industriell
tillverkning länge
varit det
stora
området,
där många
människor
arbetar
med likartade uppgifter.

MEN ÄVEN INOM industrin har arbetstidsreglerna behövt förändras
genom åren. Drivkraften var att
hålla produktionen igång, helst
dygnet runt.
– Utgångspunkten i lagen har
dock varit nattarbetsförbud, så för
att möjliggöra skiftgång krävdes
särskilda överenskommelser mellan parterna om exempelvis kortare arbetstid eller annan ersättning som kompensation. Det här
är en gängse reglering där man
genom kollektivavtal gjort avsteg
från arbetstidslagen för att införa
skiftscheman, säger Erik Danhard.
Han poängterar att alla anställda ju inte har arbetat direkt i industriproduktionen. Även historiskt
har det hela tiden funnits tjänstegrupper vars arbetsuppgifter inte
lika enkelt går att planera och
kontrollera för arbetsgivaren. På
senare år har det dock blivit allt
fler som arbetar på andra sätt, i
takt med att Sverige har blivit mer
av ett tjänstesamhälle.
– Det innebär att behovet av
alternativa och flexiblare arbetstidsformer blivit mycket större,
särskilt inom yrkesgrupper som
arbetar med sådant som inte går
att schemalägga lång tid i förväg.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Arbetsmarknaden har blivit allt
mer ad hoc-betonad – det dyker
upp ett behov där tjänsterna som
ska utföras inte kan planeras på
samma vis som tidigare.
ERIK DANHARD BESKRIVER en utveckling där människors livsmönster har förändrats. Allt mer service
efterfrågas när som helst på dygnet, inte bara på sjukhus eller i
kollektivtrafiken, som man kanske
hade i åtanke när arbetstidslagen
infördes en gång i tiden. Nu kan
det handla om allt från nattöppna
butiker till spelsidor på nätet som
måste servas dygnet runt.
– Det byggs upp helt nya behov
med tjänsteproduktionen. Dessutom har vi den växande konsultbranschen, där arbetsinsatsen är
svår att tidsmässigt planera samtidigt som arbetstagaren inte är
utbytbar eftersom konsultuppdraget ofta är hårt knutet till individen.
– Här kommer en annan aspekt
in, nämligen gränsdragningen mellan arbete och fritid, eller möjlighe-

ten att få ihop det så kallade livspusslet. En utmaning är att arbetstidslagen är så fyrkantig. Den utgår
från ett antal fasta parametrar där
arbetet kan schemaläggas, så att
man vet när man är ledig och fri att
planera resten av livet efter det. Men
så ser verkligheten inte ut i tjänsteproducerande verksamheter, där det
till exempel finns olika former av
beredskap eller man förväntas vara
tillgänglig under helger även om
man inte utför något direkt arbete
då, säger Erik Danhard.
utanför arbetstidslagen har arbetsmarknadens
parter genom åren försökt lösa via
regleringar i kollektivavtal och
särskilda bestämmelser för olika
yrkesgrupper. Det har handlat om
allt från läkarnas jourtider till lärarområdets speciella upplägg med så
kallad förtroendearbetstid, där det
länge pågått en diskussion om i
vilken mån villkoren bör närma sig
arbetsmarknaden i övrigt.
– Olika branscher har haft olika

Utvecklingen i
samhället gör att
allt mer service
efterfrågas när
som helst på
dygnet. Det
skapar behov av
flexiblare
arbetstidsregler.

FRÅGOR SOM LIGGER

Behovet av
alternativa
och flexiblare
arbetstidsformer
har blivit
mycket
större.

förutsättningar och lösningar. Generellt kan sägas att vi under 1990-talet nådde en punkt där det rådde
stor enighet på arbetsmarknaden
om att arbetstimmarna per vecka
hade sänkts och antalet semesterdagar höjts till en nivå där folkhälsoaspekten kunde anses tillgodosedd,
säger Erik Danhard och framhåller
detta som ett stort trendbrott:
– Då är det inte längre lagstiftarens sak att lägga sig i om man ska
arbeta mindre eller ha mer betalt.
Det blev en förhandlingsfråga eller
i förlängningen helt enkelt ett val
för den enskilde, bland annat
genom att så kallade arbetstidskonton infördes på flera avtalsområden inom industrin där många
hellre ville ha kortare arbetstid än
högre lön. Konstruktionen innebar
att arbetstagaren fick ett antal
timmar per år att själv förfoga över
och välja om de skulle tas ut i ledig
tid eller som betalning. Det blev en
behändig lösning för båda parter,
konstaterar Erik Danhard.
TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM
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tema avtal

Avtalsförhandlingarna
2017 – så gick de till
Förra årets centrala avtalsförhandlingar drog ut på tiden och
slutfördes först sent i november när kollektivavtal tecknades
med Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA). Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation,
sammanfattar det intensiva avtalsåret och redogör för turerna
innan parterna skrev på.

E

FTERSOM ENKL ARE

och mer flexibla
arbetstidsregler varit
ett återkommande
önskemål från Svenska kyrkans arbetsgivare under flera år släpptes inte
denna fråga från avtalsrörelsen
2016, utan gavs istället än högre
prioritet inför 2017 års avtalsrörelse.
Förhandlingsteamet vid arbetsgivarenheten ägnade mycket tid under
hösten 2016 åt utredningsarbete och
kontakter med referensgrupper för
att bestämma inriktning och lägga
fram en strategi för kommande
avtalsförhandlingar.

vad som hände i
avtalsrörelsen 2016, som var den
första jag deltog i på kyrkans område, visste vi att det kunde bli
svårt att komma framåt i arbetstidsfrågan när det gällde präster.
Vi möttes av ett väldigt svagt intresse från motparten att över
huvud taget diskutera våra föreslagna förändringar i kollektivavtalet, säger Cecilia Herm, som har
bred erfarenhet som jurist inom
såväl olika bransch- och arbetsgivarorganisationer som fackförbund på svensk arbetsmarknad.
– Strategin var förankrad och
klar i slutet av 2016 och den har vi

– MED TANKE PÅ
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sedan följt hela vägen. Vi ställdes
inför många nya utmaningar och
frågeställningar, vilket krävde
noggranna förberedelser och en
tydlig linje. Det var stora frågor
som krävde mycket eftertanke, så
vi tog dessutom in extern juridisk
expertis för att säkerställa att vår
analys var den korrekta. Då visste
vi när förhandlingarna körde
igång hur vi skulle hantera en rad
kniviga situationer som kunde
uppstå, förklarar Cecilia Herm.
DEN 26 JANUARI 2017 gick förhandlingsstarten med alla de fackliga
motparterna. Därefter följde överläggningar med schemalagda möten i princip varje vecka, ibland
med alla arbetstagarorganisationer
tillsammans och ibland med var
och en för sig. När förhandlingarna
var som intensivast träffades parterna var och varannan dag, samtidigt som viktiga frågor regelbundet
stämdes av med styrelsen för
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Det sker via rapportering till
förhandlingsdelegationen.
Arbetstidsfrågorna stod i fokus för
avtalsdiskussionerna när det gällde
samtliga yrkeskategorier, allt från
Kommunals anställningar på löneformulär till kyrkomusikernas tidlista och villkor för schemaläggning.

Trots att vi
hade haft
ett tjugotal
förhandlingstillfällen kom vi
inte vidare. Så i
början av
juni kom
vi överens
om att
begära
hjälp av
oberoende
medlare.

– Under våren lade vi till exempel ner mycket tid på att formulera
en rekommendation kring årsarbetstidsavtal tillsammans med
Vision och Akademikerförbundet
SSR och Jusek med förtecknade
förbund. Men när det gällde de
viktiga frågorna om prästernas 15
fridagar och ersättning för kyrkoherdevikariat hade vi ännu inte
kommit framåt i överläggningarna
med KyrkA.
– Samtidigt satt vi i en situation
där vi hade löst alla frågor med de
andra fackliga organisationerna, som
bara satt och väntade på att få teckna
avtal för att kunna gå vidare med
lokala löneförhandlingar för sina
medlemmar, säger Cecilia Herm.
temporärt
lyfta ut frågorna om 15 fridagar –
som är kompensation för arbete på
lätthelg – och ersättning för kyrkoherdevikariat. Genom denna konstruktion kunde alla fyra fackliga
motparter utom KyrkA teckna
avtal före sommaren. Runt månadsskiftet maj/juni 2017 skrev de
fyra arbetstagarorganisationerna
på ett likalydande förhandlingsprotokoll där det noterades att
föregående års avtalsreglering av
fridagar och kyrkoherdevikariat
skulle fortsätta gälla fram till årsskiftet, men i 2017 års avtal var
detta en olöst fråga som de andra
facken överlämnade till KyrkA att
lösa med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
– Trots att vi hade haft ett tjugotal förhandlingstillfällen kom vi
inte vidare. Så i början av juni kom

LÖSNINGEN BLEV ATT

Förhandlingsteamet
från Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation: Ylva Wåhlin,
Henrik Boman, Maria
Ahlquist, Robert Svec
och Cecilia Herm.
FOTO: NIKLAS BJÖRLING

vi överens om att begära hjälp av
oberoende medlare och hade ett
första möte med dem den 7 juni.
– Vi överlämnade ett fullständigt
avtalsförslag, men fick inte tillbaka
något substantiellt motförslag, utan
beskedet från medlarna blev istället
att ”parterna står väldigt långt ifrån
varandra” och de föreslog därför
att vi skulle ta paus över sommaren. Medlarna uppmanade också
oss parter att inte offentligt gå i
polemik med varandra. Vi hade
helst önskat att fortsätta förhandla
för att få färdigt avtalet, men rättade oss efter medlarnas rekommendationer och såg fram mot att hitta
en lösning i september när medlingen återupptogs igen, säger
Cecilia Herm och konstaterar att så
inte riktigt blev fallet.
DEN 4 SEPTEMBER 2017 hade båda
parter separata möten med medlarna och vad som hände sedan

26 januari: Avtalsförhandlingarna startar.
28 mars: 2016 års
avtal, som skulle löpa ut
den 31 mars, förlängs
tills vidare med sju
dagars ömsesidig uppsägningstid för att ge tid
till ytterligare förhandlingar.

5 april: Det så kallade
industriavtalet är klart,
vilket innebär att ”märket” för lönenivåerna är
satt. Svenska kyrkans
lönenivåer följer märket
och därmed kan diskussionerna om vad industriavtalet innebär för
Svenska kyrkans avtal
starta.

23 maj: Arbetsgivarorganisationen tecknar
avtal med Kommunal
och Vision.
2 juni: Arbetsgivarorganisationen och KyrkA
kommer överens om att
begära hjälp av medlare.

7 juni: Första tillfället
med medlarna.
12 juni: Arbetsgivarorganisationen tecknar
avtal med Akademikerförbundet SSR och Jusek
med förtecknade förbund.

17 juni: KyrkA skriver på
sin webbplats om vad
som sägs i medlingen
och att risken för konflikt är överhängande.
Arbetsgivarorganisationen publicerar ett svar
med några klargöranden
och en förhoppning om
att förhandlingarna ska
kunna föras i förhandlingsrummet.

19 juni: Arbetsgivarorganisationen tecknar
avtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.
20 juni: På medlarnas
uppmaning tar parterna
paus i förhandlingarna till
början av september.
Medlarna uppmanar
också parterna att inte
kommunicera offentligt
om förhandlingarna.
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har även många utomstående
delvis kunnat ta del av i den offentliga debatten.
– De mest spekulativa uttalandena kom i samma veva som kyrkovalet stod för dörren. Tyvärr såg
vi inte någon annan möjlighet än
att kalla till oss medlarna och
meddela dem att vi frånträdde
förhandlingarna, vilket vi gjorde
den 13 september. Vi ville också
lugna ner situationen för att kunna fortsätta medlingen senare,
säger Cecilia Herm och sammanfattar det då rådande tillståndet
med att tonläget var högt och
förtroendet lågt.
SVENSK A KYRK ANS arbetsgivarorganisation gick ut och dementerade
det man ansåg var felaktiga påståenden i sak från KyrkA:s sida, men
valde i övrigt att hålla en låg kommunikationsprofil. Vilka överväganden låg bakom den strategin?
– Vår grundläggande inställning
är att hålla oss till en förhandlingsetik som innebär att vi inte talar
offentligt om vad som sker i förhandlingsrummet. När vi hade
frånträtt förhandlingarna försökte
vi besvara alla frågor från media
och andra intressenter. Vi gick
också ut med förtydliganden kring
de missförstånd som förekom i
debatten, exempelvis gällande

5 juli: Med anledning av
ett antal påståenden på
KyrkAs webb och i sociala
medier, både kring
kollektivavtalsförhandlingarna och de förhandlingar om nytt avtal om
partsgemensam lönestatistik och BSF-koder som
pågår parallellt, går
arbetsgivarorganisationen ut med ett förtydligande av organisationens
ståndpunkter.
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lokala löneförhandlingar och vår
rekommendation att inte ge löneökningar innan det centrala avtalet var klart.
– Det finns de som önskat att vi
hade kommunicerat mer och det
kan jag förstå, men det har varit
viktigt för oss att inte dras med i
polemiken, utan istället försöka
lugna ner läget för att inte störa möjligheten till framtida förhandlingar.
Vi ville ge KyrkA förutsättningar att
komma tillbaka när de var redo att
diskutera vårt förslag. Därför avvaktade vi.
NU BLEV DET INTE SÅ. I och med att
tiden gick och inget avtal hade
tecknats med KyrkA riskerade
prästerna att stå helt utan särskild
avtalsreglering efter årsskiftet
2017/2018.
– För att lösa situationen för
arbetsgivarna i Svenska kyrkan tog
vi i slutet av oktober kontakt med
Vision, som också har många
präster som medlemmar och påbörjade samtal om förändrad
reglering i avtalet som rör Särskilda bestämmelser för präst. Vi hade
gärna gjort på annat sätt, då detta
var ett kostsamt och tråkigt sätt att
nå framgång.
– Det var inte vad vi ville, men vi
visste att det var en möjlig väg
framåt efter att ha prövat alla an-

4 september:
Medlingen återupptas.
13 september:
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation frånträder förhandlingarna.
17 september:
Kyrkovalet genomförs.

Senare delen av
september: Missförstånd förekommer i den
offentliga debatten och
arbetsgivarorganisationen
går ut med förtydliganden, men återgår sedan till
en återhållsam kommunikationsstrategi för att
undvika fortsatt polemik.

Det finns
de som
önskat att
vi hade
kommunicerat mer
och det kan
jag förstå,
men det
har varit
viktigt för
oss att inte
dras med i
polemiken.

Slutet av oktober:
Arbetsgivarorganisationen tar kontakt med
Vision och påbörjar
samtal om hur arbetstidsregleringen för
präster kan förändras.

dra tillgängliga medel. Tillsammans med Vision kom vi fram till
en lösning för prästernas arbetstidsreglering i ett avtal som vi sedan även erbjöd KyrkA att underteckna, vilket de gjorde efter lite
betänketid, säger Cecilia Herm.
HON BEKL AGAR ATT den långa väntan på ett färdigt kollektivavtal
ställde till problem för Svenska
kyrkans olika verksamheter och
betonar att lojaliteten och förståelsen från lokala arbetsgivare var
avgörande för att arbetsgivarorganisationens förhandlare skulle
lyckas med det uppdrag som medlemmarna genom sina förtroendevalda ombud givit dem.
– Vi lämnar löpande råd och
anvisningar för arbetsgivarnas
bästa, men under en avtalsrörelse
är det extra viktigt att följa dem.
Arbetsgivarorganisationen agerar
på uppdrag av arbetsgivarna inom
Svenska kyrkan som kollektiv och
för att förhandlingarna ska vara
framgångsrika måste kollektivet
hålla ihop. Att bryta mot rekommendationerna innebär i vanliga
fall främst en risk för den egna
organisationen, men under pågående avtalsförhandlingar får det
konsekvenser även för alla andra
arbetsgivare i Svenska kyrkan,
säger Cecilia Herm.

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

30 november:
Kyrkans Akademikerförbund skriver under
kollektivavtalet och
Svenska kyrkans avtal
17 är komplett.

för stödet hon fått under det intensiva
avtalsåret och är trots alla svårigheter nöjd med resultatet:
– Jag fick ett uppdrag när jag
tillträdde, att börja förändra arbetstidsreglerna inom Svenska kyrkan
som länge varit disparata. Det arbetet har jag nu påbörjat och en av de
frågor som arbetsgivarföreträdare
inom kyrkan har angett som mest
angelägen – komplikationerna med
prästernas fridagar – har fått en
lösning. Jag är medveten om att det
har florerat en del missvisande
tolkningar av det nya avtalet som
gäller från 1 januari 2018. Som
arbetsgivarföreträdare är det avgörande att hålla sig till de rekommendationer och avtalskommentarer som kommer från arbetsgivarorganisationen.
– Nu måste systemet få sätta sig
och vi kommer löpande att informera arbetsgivarna om vad som gäller.
Samtidigt fortsätter vi att se över
arbetstidsfrågorna inför kommande
avtalsrörelser. Det är ett långsiktigt
arbete där vi gör precis som tidigare
– går ut och frågar arbetsgivarna i
Svenska kyrkan vilka förändringar
de vill att vi ska driva för att deras
verksamheter ska fungera så smidigt
som möjligt.
HON K ÄNNER TACKSAMHET

Nu måste
systemet få
sätta sig
och vi
kommer
löpande att
informera
arbetsgivarna om
vad som
gäller.

Cecilia Herm,
förhandlingschef
vid Svenska
kyrkans
arbetsgivarorganisation.
FOTO: NIKLAS BJÖRLING

TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM

ARBETSGIVARORGANISATIONENS OCH MEDLEMMARNAS ANSVAR
Grunden för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations
arbetsuppgifter och ändamål formuleras i kyrkoordningen och arbetsgivarorganisationens stadgar. Av stadgarna
framgår också vilka skyldigheter medlemmarna har.
När en församling, ett pastorat eller ett stift är
arbetsgivare ska Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation enligt 34 kapitlet 6 § kyrkoordningen:
- företräda arbetsgivaren när det gäller att ingå eller
säga upp kollektivavtal,
- avgöra frågor om lockout eller andra stridsåtgärder vid konflikter om sådana kollektivavtal,
- företräda arbetsgivaren i tvister om sådana
kollektivavtal eller om påföljder vid konflikter om
sådana avtal och
- i anslutning till ingångna kollektivavtal företräda
arbetsgivaren i fråga om sådana arbetstagare som

inte är medlemmar i någon avtalsslutande arbetstagarorganisation.
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska på
motsvarande sätt företräda Svenska kyrkan som
arbetsgivare för personalen i kyrkokansliet.
I Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations
stadgar anges att dess verksamhet ska bygga
på medlemmarnas uppgifter och behov.
Arbetsgivarorganisationen ska bland annat:
• Fullgöra uppgiften som medlemmarnas arbetsgivarorganisation
• Teckna kollektivavtal
• Bistå medlemmarna i deras roll som arbetsgivare
• Bistå medlemmarna med likvärdig service
och rådgivning
• Ge information

Om medlemmarnas skyldigheter
säger stadgarna att:
• Arbetsgivare ska tillämpa av Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation träffade kollektivavtal.
• Arbetsgivare är skyldig att på begäran lämna
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation statistiska uppgifter och andra uppgifter om förhållanden
som är av betydelse för arbetsgivarsamverkan
och förhandlingsverksamheten.
• Arbetsgivare som är utsatt för arbetskonflikt ska
omedelbart underrätta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om detta.
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska bistå
arbetsgivare och söka lösa konflikten samt besluta
om lockout.
Arbetsgivare är skyldig att följa Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisations beslut i konfliktfrågor.
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Andra gången
gillt för medling
I såväl tjänstepensionsförhandlingarna som den ordinarie avtalsrörelsen på kyrkans område kallades medlare in förra året.
Henrik Boman, förhandlare och arbetsrättsjurist på Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation, berättar om medlingens funktion i processen mot påskrivet avtal.

I

juni 2017
konstaterade Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation och Kyrkans
Akademikerförbund
(KyrkA) att man inte kom
vidare i avtalsförhandlingarna och
träffade därför en överenskommelse om frivillig medling. Det
innebar att medlare kallades in för
andra gången detta avtalsintensiva år på kyrkans område.
– Redan tidigare under våren hade
det nya tjänstepensionsavtalet slutits
med hjälp av medlare. Det tror jag
gjorde att parterna var mer öppna
för medling även i förhandlingarna
rörande avtalet om lön och anställningsvillkor, säger Henrik Boman.
Han förklarar att det finns tre
olika konstruktioner av medling:
frivillig medling, medling enligt
förhandlingsordningen och
tvångsmedling. Här handlade det
om frivillig medling, vilket innebär
att medlarna inte har tillgång till
BÖRJAN AV

Hallå där…

… Maria Ahlquist, arbetsrättsjurist vid Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation, som
ansvarade för att ta minnesanteckningar under avtalsrörelsen 2017.
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de tvångsmedel som finns i de
andra två typerna av medling.
Parterna har fortfarande ansvar
för sina förhandlingar och det
finns inga regler som kräver att
medlarna ska agera på visst sätt.
– Processen inleddes med att
arbetsgivarorganisationen föreslog
KyrkA att medlare skulle anlitas,
vilket de accepterade. Parterna
enades om de två erfarna opartiska
medlarna Karl-Olof Stenqvist och
Claes Stråth. Vid ett uppstartsmöte
träffades båda parter och medlarna
för att tydliggöra vad problemen
var och sedan träffades parterna
och medlarna åtskilt. Medlarnas
roll är framför allt att gjuta olja på
vågorna så att situationen lugnar
ner sig och att konkretisera vilka
frågor som är relevanta att hitta en
lösning på, säger Henrik Boman.
När ytterligare en part kommer
in i förhandlingarna förändras
processen och hänsyn måste tas
till både motparten och medlarna.

Henrik Boman
FOTO: NIKLAS BJÖRLING

Alla tre
parter har
ju intresse
av att nå en
uppgörelse
så snart
som
möjligt.

Totalt har du skrivit hundratals
sidor med anteckningar från alla
förhandlingar. Vad dokumenteras
och varför?
– Eftersom avtalsförhandlingarna
pågår under så lång tid och med så
många motparter är det viktigt att
anteckna allt väsentligt som framförs i
förhandlingsrummet. Det handlar inte
om att notera exakt vad varje person har

För att komma framåt krävs att
medlarna får information som
man annars kanske inte alltid hade
talat om för motparten. Det är en
balansgång rent strategiskt.
– Samtidigt måste medlarna självklart få god insyn, så att de förstår
problematiken och kan hjälpa till att
tvätta avtalsförslaget. Det gör också
att vi får upp ögonen för hur vissa
konstruktioner kan justeras. Alla tre
parter har ju intresse av att nå en
uppgörelse så snart som möjligt. I
det här fallet blev det dock en betydligt längre process än den förra
medlingsomgången om pensionsavtalet, som löstes efter cirka två veckors intensivt förhandlande snudd på
dygnet runt, säger Henrik Boman.
Efter att arbetsgivarorganisationen frånträdde förhandlingarna i
mitten av september blev medlarnas roll att finnas till hands praktiskt och vara bollplank.
– De fick viss löpande information
för avstämning, medan vi sonderade
terrängen för att komma vidare i de
viktiga frågorna om prästernas fridagar och ersättningen för kyrkoherdevikariat. När vi sedan träffade avtal
med Vision istället innebar det att
samtliga yrkeskategorier i Svenska
kyrkan täcktes av ett kollektivavtal,
vilket var vår ambition. Men vi ville
också ge KyrkA möjlighet att skriva
under samma avtal, vilket de gjorde
via medlarna. Därmed var medlaruppdraget avslutat och resultatet är
ett väl förankrat avtal som alla parter
står bakom, säger Henrik Boman.
TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM

sagt, utan snarare hur varje förbund har
ställt sig i en viss fråga. Partsavsikten är
ett nyckelbegrepp här. Det är parternas
önskemål och vilja som ska diskuteras,
inte vem som sagt vad.

Hur används mötesanteckningarna under avtalsrörelsens gång?
– De fungerar som en minnesbank
för oss i förhandlingsgruppen, något

640

kyrkofullmäktige väljer
ledamöter till
arbetsgivarkonferenserna

Så fungerar samspelet
mellan arbetsgivare och
arbetsgivarorganisationen
Genom den demokratiska processen inom
arbetsgivarorganisationen, SKAO, utser
styrelsen förhandlingsdelegationen;
styrelsens arbetsutskott och VD.
Arbetsgivarna lämnar önskemål om
förändringar i kollektivavtalen som ska
förhandlas och förverkligas. I förhandlingarna
representeras SKAO av tjänstemän; förhandlingschef och jurister. Sedan avtalet träffats
med de fackliga parterna ska arbetsgivarna
tillämpa detta i praktiken.
När bestämmelserna samverkar med
verksamheten tydliggörs nya behov som
fordrar ytterligare anpassning. Under
avtalsperioden förs en dialog mellan SKAO och
arbetsgivarna om avtalets ändamålsenlighet.
På så sätt är regelverket ständigt föränderligt
och föremål för fortsatt utveckling.

Arbetsgivarkonferenser

Samrådskonferens

Fullmäktige

ILLUSTRATION: ERIK NYLUND

Framför önskemål
Styrelse

Förtroendevalda,
kyrkoherdar och
andra chefer önskar
utveckling och
förändring
av avtal

Dialog mellan
SKAO* och
arbetsgivare

SKAO* förhandlar
och träffar avtal

Arbetsgivarna
tillämpar avtalet och
lämnar synpunkter
till SKAO*

De fungerar som en
minnesbank för
oss i förhandlingsgruppen.

Framför
önskemål

att gå tillbaka till för att kolla att vi är
på rätt spår. Med noggranna och
strukturerade anteckningar blir det
lättare att komma ihåg hur diskussionen fördes och vilka motiveringar som
användes. Det ger en överblick som är
viktig för att komma vidare i förhandlingarna och se till att vi är konsekventa mot alla våra motparter.

Förhandlingsdelegation

*Förhandlare/kansli

Vilken roll spelar anteckningarna
vid utformningen av det färdiga
avtalsförslaget?
– När det väl drar ihop sig till att
skriva förhandlingsprotokollet med de
förändringar som parterna kommit
överens om, har vi stor nytta av anteckningarna för att kolla upp detaljer
och säkerställa att avtalstexten återspeglar förhandlingarna så korrekt som

möjligt. Vi vänder och vrider på varje
formulering för att den ska ge uttryck
för just den partsavsikt som avsågs.
Sedan skickas texten fram och tillbaka
mellan parterna – och ibland träffas
man för att gå igenom föreslagna
justeringar – tills alla är nöjda. Denna
sista partsgemensamma slipning av
texten är avgörande i processen för
att få avtalet i hamn.
DUCATUS Nr 1•2018
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kyrkoråd

Ulla Birgersdotter om kyrkorådet som arbetsgivare i praktiken:

Nu är de nya kyrkoråden igång efter höstens
kyrkoval. Ulla Birgersdotter är kyrkorådets ordförande i Västermalms församling i Stockholm.
Efter två mandatperioder på ordförandeposten
har hon erfarenhet – men vet också hur det
känns att vara ny i sammanhanget.
– eller ordförande – kan det kännas pirrigt.
Hur ska jag agera i min nya roll?
Ett gott råd är att vara sig själv,
veta att vi arbetar tillsammans och
för församlingens bästa, säger Ulla
Birgersdotter. Om vi själva inte har
kunskap i en fråga så kan vi ta
hjälp av experter, exempelvis
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
Efter kyrkovalet i höstas har en
ny mandatperiod inletts och kyrkorådet i Västermalms församling
ser delvis annorlunda ut, precis
som de flesta kyrkoråd i Svenska
kyrkan, med ledamöter som är nya
för varandra.
– Vi åkte iväg över en helg tillsammans med två personer från
Stockholms stift. Dels för att lära
känna varandra, dels för att få
uppdaterad kunskap om vår roll
utifrån bland annat kyrkoordningen så att vi ledamöter skulle bli
trygga i vårt uppdrag som styrelse
och arbetsgivare.

FOTO: GUSTAF HELLSING /IKON

”Ledstjärnan är att arbeta
för församlingens bästa”
– SOM NY LEDAMOT

DET ÄR ULL A BIRGERSDOTTERS erfarenhet att så snart ett kyrkoråd
börjar arbeta så lämnas partipolitiken åt sidan. Ledstjärnan i kyrkorådets arbete blir istället att arbeta
för församlingens bästa.
– Vi som kyrkoråd ska inte heller
styra och peta i det vardagliga. Vår
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Vi är
öppna och
uppriktiga
mot varandra. Finns
några
bekymmer
löser vi
dem.
FOTO: MAGNUS
ARONSON/IKON

roll som arbetsgivare är att dra
upp riktlinjer och mål på lång sikt,
att se vad som ska göras – inte hur
det ska göras. Kyrkoherdens dagliga arbete som chef ska vi därför
inte lägga oss i, säger Ulla Birgersdotter.
Om rollerna är otydliga finns
risken att ledamöter i kyrkorådet
av ren välvilja tar tag i situationer,
exempelvis personalfrågor.
– Vi kan ingripa om det uppstår
stora konflikter som inte kan lösas,
men om hjälp behövs kommer
kyrkoherden till oss.
KYRKOHERDEN INGÅR som ledamot i
kyrkorådet. För att skapa goda
relationer är mötet och samtalet
betydelsefullt, menar Ulla Birgersdotter, och som ordförande träffar
hon kyrkoherden en gång i veckan.
– Vi är öppna och uppriktiga mot
varandra. Finns några bekymmer
löser vi dem. Kyrkoherden ska känna att kyrkorådet backar upp och att

vi är i ett gemensamt
sammanhang. Det
når vi bäst genom att
regelbundet samtala
med varandra.
Västermalms församling är en relativt
nybildad församling,
och som vid alla
förändringar uppstår
prövningar.
– Att skapa en helt
ny organisation är
en utmaning. Inför
denna mandatperiod ser vi att vi behöver justera organisationen ytterligare lite grand och
har även behov av att arbeta med
nya mål för verksamheten. Det
absolut viktigaste i sådana här
situationer är att medarbetarna
känner sig trygga, att de förstår
och känner att vi är en del av
församlingen och att vi vill församlingens bästa.
ser vissa likheter mellan Svenska kyrkan och
hennes tidigare arbete i landstingssektorn och privat sektor. Beslut
som tas inom stora organisationer
tar längre tid att implementera.
En specifik skillnad finns - och
det är den andliga dimensionen;
Gudsbilden och bönen.
– I kyrkorådet ber vi tillsammans om ledning och det ger oss
trygghet om att vi inte bär allt
själva. Vårt centrala uppdrag är att
förkunna Guds budskap, säger
Ulla Birgersdotter.

ULL A BIRGERSDOTTER
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Aktuellt

Nytt forum för
partsgemensamma frågor
UNDER AVTALSFÖRHANDLING-

2016 och 2017 konstaterade parterna att det fanns
ett behov av att föra vissa
diskussioner där huvudsyftet
inte är att få till en konkret
ändring i avtalet. Det handlade bland annat om vissa
arbetsmiljöfrågor, om lönebildningsprocessen och om
behovet av partsgemensam
information och riktlinjer i
olika frågor. Därför bildade
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tillsammans
med flera av arbetstagarorganisationerna AVG – avtalsvårdsgrupp/samrådsgrupp
Svenska kyrkan.
ARNA

AVG är att vara
ett forum för partsgemensamma frågor utanför de
centrala kollektivavtalsförhandlingarna, för att ge

SYFTET MED

bättre möjligheter till dialog
i lugn och ro och för att
avlasta de centrala kollektivavtalsförhandlingarna från
dessa diskussionsfrågor.
gäller under
avtalsperioden och kan
sedan förnyas om parterna
önskar det. AVG sammanträder minst två gånger per
termin. Hösten 2017 genomfördes två träffar, en
med fokus på avtalsfrågor
och en med fokus på arbetsgivarfrågor. Parterna ansvarar gemensamt för dagordningen vid mötena. Från
arbetsgivarorganisationen
ansvarar förhandlingschefen
Cecilia Herm för kollektivavtalsfrågorna och Anna von
Malmborg, chef för utvecklingsenheten, för arbetsmiljöfrågorna.

ARBETET I AVG

Vägledningen om ansvarsfördelning
vid begravning har uppdaterats
Begravningsbyråns och huvudmannens
ansvar vid begravning, det
som brukar kallas Ansvarsdokumentet, har uppdaterats
mot nu gällande lagstiftning.
Arbetsgruppen har samtidigt
passat på att varsamt redigera vägledningen för att göra
den lite mer lättläst och enkel
att hitta i.
Vägledningen klarlägger
huvudmannens, församlingens/pastoratets och begravningsbyråns respektive ansvar vid en begravning.
Förhoppningen är att den

VÄGLEDNINGEN

När det gäller
prästkläder...

ska utgöra underlag för
diskussioner mellan parterna om hur rutiner ska utformas för att fungera på bästa
sätt.
Vägledningen återfinns som
PDF, enkel att skriva ut, i den
webbaserade handboken
Beda under Dokument >
Rutiner och överenskommelser.
Vägledningen har arbetats
fram gemensamt av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund,
Sveriges kyrkogårds- och
krematorieförbund, Fonus
och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Vi rear även ut hela vårt
lager av prästskjortor!

08-661 23 00
gotrich1730.com
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tema avtal

Kyrkokansliet:

ÅRSARBETSTID I PRAKTIKEN
Kyrkokansliet i Uppsala införde årsarbetsid redan 2001.
Som grund för hela årsarbetstidsavtalet ligger arbetstidslagen och avtalet gäller samtliga
medarbetare på kansliet.
UTGÅNGSPUNKTEN FÖR kyrkokansliets arbetstider är att de i första
hand ska anpassas till verksamhetens behov och önskemål, men
också till arbetstagarens livssituation.
– Det innebär att arbetstiden
förläggs till perioder då arbetsupp-

gifterna kräver en sådan insats. Det i
sin tur betyder att mycket arbete kan
genomföras under en intensiv arbetsperiod, för att ersättas av ledig
tid då arbetsperioden är mindre
intensiv, säger Susanne Jidesten,
hr-chef på kyrkokansliet i Uppsala.
I årsarbetstidsavtalet räknas en
heltid med 7 timmar och 45 minu-

Susanne Jidesten
FOTO: MAGNUS ARONSON

Reglerna
bygger på
ett ömsesidigt förtroende
mellan
arbetsgivare och
arbetstagare.

”Det blir bättre struktur”

bara hört nöjda
röster och det framgår också av
undersökningar att medarbetarna
här på Stockholms stiftskansli är
positiva till årsarbetstid, säger
Birgitta Ödmark, stiftsdirektor på
Stockholms stiftskansli.
I praktiken innebär årsarbetstid
ett stort mått av självledarskap;
medarbetarna tar eget ansvar,
leder och planerar både arbete och

– JAG SJÄLV HAR
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är att tidssaldot
stäms av varje tertial samt att det
görs en avstämning av årsarbetstiden vid årets slut. Som medarbetare
kan maximalt 80 inarbetade timmar
sparas till kommande år. Timmar
därutöver ger ingen ersättning.
Underskott av timmar kan ligga på
minus 80 timmar – finns det timmar
därutöver ger det ett löneavdrag.
– Den här avstämningen mellan
chef och medarbetare är viktig
– allt för att säkerställa att det
råder balans mellan jobb och ledighet, säger Susanne Jidesten.

EN VIKTIG PUNKT

Stockholms stiftskansli:

2008 gick Stockholms stiftskansli över till årsarbetstid och
modellen involverar samtliga
medarbetare. I dag är modellen
inarbetad.

ter alla arbetsdagar. Årsarbetstiden
anges däremot inte i en fast arbetstid, utan förläggningen av arbetstiden sker i överenskommelse mellan
medarbetaren och närmaste chef.
– Reglerna bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivare
och arbetstagare, säger Susanne.

Personligen uppskattar jag
modellen.
Det blir
bättre
struktur
och arbetsmiljön
påverkas
positivt.

ledighet tillsammans med verksamhetsledaren.
På Stockholms
stiftskansli har
samtliga anställda samma avtal
som reglerar
Birgitta Ödmark
arbetstiden –
FOTO: MÅRTEN
kontorstid, mån- GUDMUNDHS
dag till fredag
mellan klockan 8 och 17 - och man
använder ett enhetligt system för
tidregistrering, Flex HRM.
– Det är möjligt att det är lättare
att införa årsarbetstid i en yrkesorganisation som vår. Men när man
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kommer in i ”tänket”, förstår systemen och varför vi har avstämningar – då ser man också helheten och
de mervärden som skapas, säger
Birgitta Ödmark.
”Tänket” att behovsanpassa
resurserna under arbetstoppar och
sedan kunna ta ledigt, ser Birgitta
Ödmark som en stor fördel.
– Under kyrkovalet visste vi att det
skulle bli intensivt och den mertid
som byggts upp ska tas ut på ett
planerat sätt. I planeringen av arbetet ser man själv när det kommer
toppar och dalar. Sedan är det chefen
eller arbetsledaren som sätter scheman och gränser för arbetstiden.
– Personligen uppskattar jag
modellen. Det blir bättre struktur
och arbetsmiljön påverkas positivt.
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