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Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations värdeord
– så här vill organisationen uppfattas av medlemmarna
Tillgängliga
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska ha en hög
servicenivå samt lyhörda, flexibla, närvarande,
engagerade och snabba medarbetare.
Professionella
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations medarbetare ska vara kunniga,
kompetenta och drivande. Organisationen ska ha en väl fungerande
struktur, ha goda kunskaper om Svenska kyrkans verksamhet och
organisation samt ha ett tydligt tjänsteutbud. Det ska finnas gemensamma
kvalitetssäkrade arbetssätt, metoder och modeller.
Nytänkande
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations medarbetare
ska vara proaktiva, utvecklingsfokuserade, utmanande
och modiga.
Tydliga
Organisationen ska vara tydlig med sitt tjänsteutbud och vad det innebär
att vara medlem. Organisationen ska ha en väl fungerande kommunikation,
både internt och externt.
Respektfulla
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations medarbetare
ska ha ”ett kallt huvud och ett varmt hjärta”, vara
empatiska, konsekventa och behandla medlemmar och
medarbetare på ett respektfullt sätt.
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ningen ut mellan kyrkoråd och kyrkoherde? Det andra handlar om ledningsstöd
i förändringsprocesser, som exempelvis
indelningsändringar. Båda projekten har ett
processorienterat arbetssätt, vilket vi menar är viktigt i de här sammanhangen. Det
är genom dialog och delaktighet utifrån
församlingens förutsättningar som ett utvecklingsarbete landar på bästa sätt.
Foto: Börje Svensson

Foto: Börje Svensson
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En organisation i omvandling

Det förslag till nytt pensionsavtal som
vi tagit fram under året är ett annat exempel där vi arbetar för att förbättra för
arbetsgivarna. Målsättningen med ett nytt
pensionsavtal är framför allt att ge arbetsgivarna kontroll över premiekostnaderna.

Svenska kyrkan befinner sig i förändring.
Kyrkomötets beslut under hösten 2012 om
ny struktur för församlingarna påverkar
såväl den grundläggande verksamheten
som uppgiften att vara arbetsgivare och
huvudman för begravningsverksamheten.
Flera utredningar, både i kyrkan och externt, har initierats under året, vars resultat
påverkar medlemmarna i Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation. Som stöd- och
serviceorganisation för såväl arbetsgivare
som begravningshuvudmän är det vår
uppgift att svara mot de behov som våra
medlemmar har men också att initiera och
driva frågor som underlättar för medlemmarna på sikt. Vi vill leverera enligt vår
vision – Medlemsnytta i framkant.
Under året har därför två större satsningar
haft särskilt fokus. Det ena handlar om att
utifrån en arbetsmiljöaspekt tydliggöra rollerna i församlingen. Vad är kyrkorådets
uppgift och roll? Hur ser ansvarsfördel-
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För att på ett konkret sätt lyssna in arbetsgivarnas behov anordnades arbetsgivar
träffar för förtroendevalda i Härnösands
stift i början av året. Initiativet blev mycket
uppskattat och liknande satsningar kommer därför att göras i fler stift.
Parallellt med dessa större utvecklings
frågor pågår den löpande verksamheten
med rådgivning och utbildningar för arbetsgivarna och begravningshuvudmännen. Något som vi ständigt jobbar på att
göra ännu bättre. Viktiga ledstjärnor i allt
vårt arbete är våra värdeord; tillgängliga,
professionella, nytänkande, tydliga och
respektfulla.
Med siktet inställt på nya utmaningar och
möjligheter vill vi, tillsammans med medlemmarna, utvecklas till att vara ett än mer
relevant stöd för våra medlemmar, i såväl
arbetsgivar- som begravningsfrågor.
Helén Källholm
Verkställande direktör

Våra tre verksamhetsområden
arbetsgivarfrågor

begravnings- och
kyrkogårdsfrågor

utbildnings
verksamhet

kollektivavtal

begravningslagen

arbetsrätt

kyrkogårdsförvaltning

utbildningar över
hela landet

arbetsmiljö

kulturhistoria

lönestatistik

gravskötsel

utbildningar på förfrågan
från medlemmarna

miljö- och grönytefrågor
stöd i
omställningsprocesser
genom Kyrkans
trygghetsråd

stöd till forskning och
utveckling

konferenser, regionalt
och rikstäckande

pension
förhandlingar

Vision:

Medlemsnytta i framkant
Verksamhetsidé:

Övergripande mål

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
är en arbetsgivar- och serviceorganisation
som med unik kunskap om Svenska kyrkans
verksamhet och utifrån en tydlig värdegrund
och en interaktiv och ömsesidig dialog bistår
förtroendevalda och anställda i deras uppdrag genom att

• Våra medlemmar ska ges goda
förutsättningar att utvecklas som
attraktiva arbetsgivare med god
arbetsmiljö
• Våra medlemmar ska ges stöd för att
kunna bedriva begravningsverksamheten
på ett rättsäkert och kostnadseffektivt sätt

• sluta avtal, tolka och ge råd i kollektiv
avtals- och andra arbetsgivarfrågor
• ge service och stöd till församlingarna
i deras uppdrag att vara huvudmän för
begravningsverksamheten
• erbjuda utbildning, stöd, verktyg och
metoder för Svenska kyrkans verksam
hets-, förändrings- och utvecklingsarbete
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Arbetsgivarna och begravningshuvudmännen
i Svenska kyrkan

Arbetsgivare i Svenska kyrkan
Varav
Samfälligheter
Församlingar med egen ekonomi
Kyrkliga begravningshuvudmän

Foto: Anders Tukler

Några jämförelsesiffror
Församlingar
Pastorat
Kontrakt
Församlingar utan egen ekonomi
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2012
788

2010
796

2005
880

2000
936

278
496

286
496

509
357

611
311

741

749

832

879

1 439
895
131
943

1 467
911
141
971

2 212
1 026
148
1 855

2 517
1 081
158
2 206

Anställda i Svenska kyrkan
Antal**
2012

2011

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

3 926

4 007

Diakoniuppgifter
(Församlingsdiakon, med flera) 1

1 111

1 137

Prästuppgifter
(Kyrkoherde, komminister, sjukhuspräst, med flera)

3 232

3 250

Kyrkomusikaliska uppgifter
(Kantor, organist, med flera)1

2 130

2 143

Uppgifter inom mark- och fastighetsförvaltning
(Kyrkogårdsarbetare, vaktmästare, husmor, städare,
med flera)

8 056

7 971

Administrativa uppgifter
(Ekonomi- och löneassistent, kamrer/ekonom,
IT-tekniker, med flera)

3 350

3 412

21 805

21 920

Typ av befattning*

Totalt

* Befattningar enligt BSF 01
**Antal personer som var anställda med månadslön i november 2012 respektive 2011

Fördelning mellan fackliga
organisationer bland anställda
i Svenska kyrkan

Kommunal
Vision
Kyrkans akademikerförbund
Lärarförbundet och
lärarnas riksförbund
Akademikerförbundet SSR
Ledarna
Jurister, samhällsvetare
och ekonomer
Övriga
Oorganiserade
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Ny struktur påverkar arbetsgivarna
I november 2012 fattade kyrkomötet
beslut om en ny struktur för Svenska kyrkan. Beslutet innebär att församlingar och
pastorat får en tydlig ledning och medlemmarna möjlighet till större inflytande och
engagemang. Beslutet vilar på den utredning som kyrkostyrelsen tillsatte i maj
2008, på uppdrag av 2007 års kyrkomöte.
Det övergripande syftet med utredningen
är att skapa bästa möjliga organisatoriska
förutsättningar för församlingarna och
pastoraten att fullgöra sin grundläggande
uppgift: undervisning , gudstjänst, mission
och diakoni.

bli aktuellt att förhandla flera gånger med
fackliga organisationer.

Förändringen i den lokala strukturen innebär att pastorat ska vara den enda kyrkoordningsreglerade samverkansformen på
lokal nivå. Pastorat definieras inte längre
som kyrkoherdens ansvarsområde utan
som samverkansform för församlingar.
Förslaget innebär också att det inte längre
kommer att finnas några flerpastoratssamfälligheter. De flerpastoratssamfälligheter
som finns den 1 januari 2014 blir då pastorat. Avgörande blir att man får en samlad
pastoral ledning för all verksamhet och att
resursfrågor och verksamhetsformer kan
hållas samman på ett annat sätt än som är
möjligt med nuvarande samfällighetskonstruktion.

Flerpastoratssamfälligheter

Stort förändringsarbete
Svenska kyrkans arbetsgivare påbörjade
redan 2012 förberedelser inför det stora
förändringsarbete som många arbetsgivare har att genomföra inför den 1 januari
2014. Förändringen syftar till att anpassa
ekonomi och verksamhet till nya ekonomiska förutsättningar. Organisationen ändras, kanske tillsätts en ny chef, nya arbetskamrater tillkommer, rutiner förändras och
olika kulturer möts.
Många kyrkliga arbetsgivare kommer att
genomföra indelningsändringar. Frågor
om indelningsändringar rör förhållandet
mellan arbetsgivare och arbetstagare och
omfattas därför av medbestämmandelagens
bestämmelser vilket innebär att det kan
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Planering och genomförande av indelningsändringar är en process som pågår under
en längre tid. Genom en god planering och
hög grad av delaktighet av de anställda
skapar arbetsgivaren goda förutsättningar
för ett framgångsrikt förändringsarbete.
Under 2012 har många arbetsgivare förberett detta genom till exempel information
på arbetsplatsträffar där arbetsgivaren
samverkar med och fortlöpande informerar
medarbetarna om kommande förändringar.

När en indelningsändring innebär en sammanläggning av två eller flera pastorat
leder detta till övertalighet bland kyrkoherdarna. Det ska bara finnas en kyrkoherde
i det nya pastoratet. Det ankommer då på
indelningsdelegerades arbetsutskott att besluta om vem som ska bli kyrkoherde och i
samband med det också fullgöra förhandlingsskyldigheten enligt MBL.
En stor del av rådgivningen till arbetsgivarorganisationens medlemmar har handlat
om just kyrkoherdefrågan när två eller flera
pastorat läggs samman. Frågan har varit
vem som ska vara kyrkoherde i den nya
enheten. Vidare har frågor om förtroendemannaorganisationen och hur verksamheten ska vara organiserad i den nya enheten behandlats inom ramen för indelningsdelegerades verksamhet.
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
har erbjudit biträde i såväl traditionella
arbetsgivarfrågor som i hela förändringsprocesser under 2012. Förutom rådgivning,
förhandlingshjälp och övrigt biträde tillhandahöll organisationen också ledningsstöd till ett antal arbetsgivare.

Strukturen efter den 1 januari 2014
• Församlingar är den grundläggande lokala enheten.
• Församlingen leds av en kyrkoherde.
• Församlingar kan samverka i pastorat. Pastoratet, och därmed de ingående
församlingarna, leds av en kyrkoherde.
• Begreppet pastorat vidgas till att utöver kyrkoherdens ansvarsområde även
betyda en samverkansform för församlingar.
• Flerpastoratssamfälligheter omvandlas till pastorat (i Göteborg förlängs
övergångstiden och flerpastoratssamfälligheten ska vara avvecklad till
slutet av 2017).

KYRKOFULLMÄKTIGE

församling

KYRKOrådet

pastorat

församling

församling

församlingsråd

församlingsråd

församlingsråd

Foto: Georg Lulich

församling
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Med kunskap om vad som förväntas av de roller man har och en tydlig ansvarsfördelning
i församlingen kan många konflikter och arbetsplatsproblem förebyggas. Det som
började som projektet Kyrkoråd/kyrkonämnd - ett tydligt styrelseuppdrag är en av
de större insatser som gjordes under 2012 med syftet att, ur ett arbetsmiljöperspektiv,
utveckla och förbättra styrelsearbetet.
En tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och anställda skapar goda
arbetsförhållanden och därmed en bättre
arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet.
Arbetsgivarorganisationen arbetar process
orienterat tillsammans med kyrkoråd och
kyrkonämnder för att tydliggöra styrelsens
uppdrag och roller, men också för att vidareutveckla råd och nämnders arbetsformer.

Foto: Börje Svensson

Utvecklingsprojekt

För ett tydligt styrelseuppdrag

Att arbeta som en styrelse
ställer nya krav
Kyrkoordningen slår fast att kyrkorådet
eller kyrkonämnden utgör styrelsen för en
församling eller ett pastorat.

Foto: Anders Tukler

– Efter 2013 råder det egentligen ingen
skillnad mellan de krav som ställs på en
styrelseledamot i kyrkan, ideella föreningar, statlig förvaltning eller företag. Kyrko-

ordningen ställer krav på ett professionellt
styrelsearbete, säger Tomas Landeström,
extern konsult och samarbetspartner i projektet.
Arbetet handlar om att styrelsen tillsammans ökar sin förståelse för vad ett styrelse
uppdrag innebär med utgångspunkt både i
kyrkoordningens och i samhällets krav på
en styrelseledamot, liksom i kyrkans värderingar.
– Det handlar också om varumärket, vad
det är att vara kyrka, säger projektledaren Anna von Malmborg, samordnare för
arbetsmiljöfrågor vid arbetsgivarorganisationen. Man behöver helt enkelt för sin
trovärdighets skull sköta sitt styrelseuppdrag med omsorg. När ansvaret är otydligt
och man som förtroendevald inte gör det
man ska uppstår en risk för konflikter och
felgrepp.
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Från kunskap till utveckling
Det deltagande kyrkorådet får bland annat kunskap om Svenska kyrkans styr- och
ledningsstruktur, lagar som styr verksamheten, kyrkoordningen, kyrkorådet som
en grupp sysslomän, uppförandekod för
kyrkorådsledamot och åtgärder för att
säkerställa styrning, ledning och kontroll
efter bästa praxis.
Sedan är det genomgång av styrelsearbetet
i den egna församlingen. Målet är att deltagarna ska kunna gå vidare med utvecklingen av sitt styrelsearbete, bland annat genom
att utforma arbetsordningar och delegationsordningar efter konstens alla regler.
Efter att ovanstående frågor bearbetats
erbjuds möjlighet till ytterligare processtöd
enligt överenskommelse.

Utvecklingsprojekt under 2012

– En stor finess är att vi nu fått hjälp att
gå igenom vilka dokument, arbetsordning,
delegationer och checklistor, som vi behöver ha och hur flödet ska vara. Det har varit lite otydligt förut och vi har tagit en del
frågor i farten. Det blir ryckigt och skapar
en otrygg situation för anställda och förtroendevalda.
– De förtroendevalda har visat ett otroligt
engagemang, säger Ann-Margret Ringman,
kyrkorådets ordförande i Torshälla församling. Alla har varit på hugget. En bra effekt
är att vi får dokument att visa upp för dem
som funderar på att ställa upp i kyrkovalet.
De får se svart på vitt vad uppdraget handlar om, vilket ansvar de tar på sig och vad
som förväntas av dem. Jag tror att det är
till gagn för rekryteringen av nya förtroendevalda.

Foto: Anders Tukler

Under 2012 arbetade projektet med tre
”piloter”: Gustavsberg-Ingarö församling,
Norrköpings kyrkliga samfällighet och
Torshälla församling.

Efter två utbildningsdagar inom ramen för
utvecklingsprojektet är Elisabeth Ström,
kyrkoherde i Gustavsberg-Ingarö försam
ling, nöjd.
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Indelningsändringarna i Svenska kyrkan ställer stora krav på arbetsgivarna. Att på ett
bra sätt genomföra en omorganisation samtidigt som verksamheten ska fortgå som
vanligt är inte alltid enkelt. Inom arbetsgivarorganisationen pågår därför ett arbete
med att utveckla stöd till kyrkans arbetsgivare så att de kan genomföra förändringen
på bästa sätt.
Ett lyckat förändringsarbete kräver en
bra förändringsprocess, men verkligheten
ser ofta annorlunda ut. En av förutsättningarna för framgång är att chefer och
förtroendevalda är överens om vad man
vill, tacklar frågor och hinder på ett likartat sätt och är överens om hur delaktighet
för medarbetare och församlingsbor ska
åstadkommas. Att genomföra ett större
förändringsarbete utan att först ha tänkt
igenom konsekvenserna ökar risken för
oro, ryktesspridning och dålig arbetsmiljö.
Arbetsgivarorganisationen tillhandahåller
olika typer av tjänster till arbetsgivare
som befinner sig i ett förändringsskede.
Förutom rådgivning, förhandlingshjälp
och övrigt biträde erbjuds också lednings
stöd i hela förändringsprocessen, vilket har
utvecklats i det projekt som påbörjades
under 2012. Arbetet genomförs i sam
arbete med konsultfirman Implement
MP AB.

Pilotprojekt i Stockholms stift
Projektet Att leda indelningsändringar har
utgått från en förstudie där man analyserat vad som sker vid indelningsändringar
– vilka behov som finns men också vilka
punkter som är särskilt kritiska. Samtidigt
har en pilotverksamhet pågått där arbets
givarorganisationen, med hjälp av en
utomstående konsult, stöttat ledningarna
i ett antal församlingar som håller på att
läggas samman.
Projektet har definierat fyra huvudfaser
med olika aktörer i en indelningsändring.
De två första faserna, stiftsstyrelsens initiativ och indelningsdelegerades planering
inför förändringen, är förutbestämda och
följer vad som står i kyrkoordningen.
De två sista faserna, genomförande och
säkring av förändringen, är mycket an12

Foto: Börje Svensson

Utvecklingsprojekt

Stöd till arbetsgivare i förändringsprocesser

passningsbara efter församlingarnas olika
förutsättningar.
– Det är svårt att ge generella råd om vad
man ska göra i olika situationer. Man
måste först ta reda på var i terrängen de
aktuella församlingarna befinner sig. Det
kan se mycket olika ut, bland annat beroende på hur utvecklade de olika aktörernas
roller är, berättar Eva Linér, arbetsmiljökonsult vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
I varje förändringsprocess blir behovet av
tydliga roller hos de inblandade starkt. Har
man till exempel haft otydlighet i rollfördelningen mellan kyrkoråd och kyrkoherde
kommer förändringsprocessen inte att göra
det lättare.
I det praktiska arbetet med pilotförsamlingar i Stockholm har fokus legat på att
stärka dem som är satta att leda förändringen. De behöver såväl kunskap om förändringsarbete i allmänhet som stöd i den
egna processen.

Vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations fullmäktigesammanträde den 7
november utsågs Täby församling till Årets
arbetsgivare i Svenska kyrkan. Hur blev
det så bra?
– Det viktigaste är att vara öppen för att
lyssna på sina medarbetare, menar Johan
Blix, kyrkoherde i Täby församling. Man
kan fråga hur mycket som helst, men det
gäller att vilja lyssna på svaren också.
Johan Blix brukar predika att vi alla är
varandras arbetsmiljö. Det är viktigt att
förstå att vi har ansvar för varandra. Att
låta kristna värden genomsyra hela arbetsplatsen.
– Folk måste känna att de i grund och
botten är omtyckta för att vilja bli arbetsledda, menar han.
Att bli utsedd till Svenska kyrkans bästa
arbetsgivare tar sin tid. Minst tolv, tretton
år, tror Ann-Charlotte Kleine, personalchef
i Täby församling:
– Då lade vi grunden i form av vårt personalpolitiska program.

Första gången
Det är första gången som priset Årets arbetsgivare delats ut. Prissumman är på 30 000
kronor.

UR MOTIVERINGEN:
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
uppmärksammar och premierar Täby
församling för dess genomgripande ambition att bedriva en bra och framåtsyftande
personalpolitik och en god arbetsmiljö så
att både medarbetare och verksamheten
kan utvecklas på bästa sätt. Detta tar sig
uttryck i det systematiska och breda personal- och arbetsmiljöarbetet och i kvalitetssäkringen av miljöarbetet.
Det som särskilt bör uppmärksammas är
att arbetsgivaren, förutom att ta hänsyn till
lagkrav och att arbeta systematiskt, också

Foto: Madeleine Drake af Hagelsrum

Genomtänkt och systematisk personalpolitik, hög delaktighet och
återkommande utvärdering gav utdelning

Arbetsgivarfrågor

Täby församling blev Årets arbetsgivare 2012

Priset delas ut till arbetsgivare som
hanterar de mänskliga resurserna bra och
trovärdigt i förhållande till arbetsrättslig
lagstiftning och avtal, kyrkoordningen, lära
och värderingar i kyrkans uppdrag och som
bedriver och arbetar i enlighet med en god
personalpolitik. Utvecklingsområden som
särskilt vägs in vid bedömningen är organisation, arbetsmiljö, personalvård, aktiv medvetenhet i miljöarbetet och energibesparing.
– Som arbetsgivarorganisation vill vi
uppmärksamma såväl församlingar som
omvärlden på att det finns goda exempel
på arbetsgivare i Svenska kyrkan, säger
Jösta Claeson, ordförande. Vi vill förstås
också visa uppskattning till de församlingar som arbetar aktivt med dessa frågor.

utformat ett personalpolitiskt program som
utgår från församlingens förutsättningar och
behov. De övergripande reglerna har blivit
konkreta verktyg i församlingens vardag.
Täby församling vill att arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i verksamheten. Arbetsgivaren eftersträvar så
långt det är möjligt ständiga förbättringar
och inte bara att uppfylla minimikraven i
lag och föreskrifter. Genom kartläggning
av arbetsmiljön undersöker församlingen
medarbetarnas arbetsförhållanden. Den senaste kartläggningen av den psykosociala
arbetsmiljön visar på en stark tilltro till
den egna organisationen och kollegorna.
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Förslag till ny pensionslösning
Den 12 december presenterade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, tillsammans
med Arbetsgivarföreningen KFO, ett förslag till nytt tjänstepensionsavtal.
Under flera år har många arbetsgivare
i Svenska kyrkan haft problem med att
pensionskostnaderna för den förmånsbestämda delen, över 7,5 inkomstbasbelopp,
av tjänstepensionen varit oförutsägbara.
Vissa arbetsgivare har dessutom drabbats
av oförutsedda och mycket höga kostnader
för enskilda individer. Utifrån den situationen har det varit ett prioriterat område
för arbetsgivarorganisationen att hitta nya
pensionslösningar för Svenska kyrkan.

Förutsägbarheten är av största vikt
- I våra resonemang har det varit av största
vikt att ge arbetsgivarna möjlighet att
prognostisera och budgetera för framtida
pensionskostnader, utan att den nya planen
blir dyrare än den befintliga, säger Helén
Källholm, VD för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

– Vi vill att kyrkans värderingar ska genomsyra även pensionsplanen eftersom den
påverkar såväl arbetsgivarna som arbetstagarna i Svenska kyrkan, säger Helén Källholm. Med den konstruktion vi föreslår
blir det bättre för båda grupperna.

Förhandlingar och fortsatta samtal
I början av 2013 lämnas förslaget till de
fackliga parterna för överläggningar. Förhandlingarna beräknas kunna påbörjas
under första halvåret 2013. En viktig fråga
i förhandlingarna kommer att bli utformningen av övergångsbestämmelser.
Det nuvarande tjänstepensionsavtalet,
KAP-KL Svenska kyrkan, gäller tills vidare
och sägs inte upp förrän förhandlingarna
med de fackliga parterna är genomförda.

Anställda med låga eller medellöner behöver inte ta den risk som är förknippad med
placering av premierna, utan får tryggare
och mer stabila pensioner. Samtidigt kommer pensionsplanen att ge arbetsgivarna
bättre kontroll över sina pensionskostnader
tack vare att den förmånsbestämda delen
har ett tak i det nya förslaget.

Förmånsbestämda pensionslöften: Förmånsbestämd pension innebär att
arbetsgivaren utfäster pension som en procentsats av lönen.
Premiebestämda pensionslöften: Premiebestämd pensionen innebär att
arbetsgivaren betalar en viss procentsats av lönen i pensionspremie.
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Foto: Anneli Dufva

I förslaget får alla anställda förmånsbestämd pension i grunden men de som har
de högsta inkomsterna får en del av sin
pension premiebestämd. Placeringen av
pensionspremierna kan för denna grupp
ske med flexibilitet och efter vars och ens
önskemål och på egen risk.

Foto: Martin Runeborg

Information och uppmärksamhet
Under våren 2013 inbjuds arbetsgivare
i Svenska kyrkan till informationsträffar för att ges möjlighet att fördjupa sig i
förslaget. Inom pensions- och försäkringsbranschen har förslaget till nytt tjänstepensionsavtal väckt stor uppmärksamhet.

Bland annat har arbetsgivarorganisationen
blivit inbjuden att medverka vid ett antal
betydelsefulla mötesplatser i branschen.
Förslaget uppmärksammades också i internationell branschmedia.

Kyrkans pensionskassa
Kyrkans pensionskassa förvaltar och administrerar tjänstepensionen för anställda
i Svenska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift. Pensionskassan
är en försäkringsförening och står därmed under Finansinspektionens tillsyn.
Pensionskassan har
• 67 000 försäkrade individer
• ett pensionskapital på drygt 11 miljarder kronor
• en avkastning på kapitalet på 9,1 procent
• drygt 800 anslutna arbetsgivare
Pensionskapitalet förvaltas i samklang med Svenska kyrkans grundläggande
värderingar. Dessa värderingar kommer till uttryck i kyrkans etiska riktlinjer
som bland annat behandlar barnarbete, vapen, tobak, spel och pornografi.
Pensionskassans styrelse består av företrädare för både arbetsgivaroch arbetstagarorganisationerna inom Svenska kyrkan. I styrelsen för
Kyrkans pensionskassa finns tre ledamöter utsedda av Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation, varav en är ordförande.
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Lönestatistik

Medellön 2008-2012
50 000

45 000

40 000

Månadslön

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000
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2008

2009

2010

2011

2012

Kanslichef/verksamhetschef

40 200

42 600

43 800

45 100

47 000

Kyrkoherde

39 700

41 500

43 300

44 300

45 900

Kyrkogårdschef

33 800

35 500

36 000

37 300

38 200

Kyrkokamrer

30 700

32 100

33 400

34 300

35 700

Komminister

28 900

30 000

30 900

31 600

32 500

Organist

28 500

29 600

30 500

31 200

32 100

Diakon

25 100

26 200

27 000

27 700

28 600

Kantor

24 200

25 200

26 000

26 700

27 500

Församlingspedagog

23 200

24 200

25 000

25 600

26 300

Förskollärare

22 700

23 600

24 300

24 800

25 600

Assistent

21 600

22 500

23 200

23 800

24 600

Kyrkvaktmästare

20 500

21 400

22 100

22 600

23 300

Fritids/ungdomsledare

20 000

21 000

21 700

22 100

22 800

Kyrkogårdsarbetare

19 700

20 500

21 000

21 600

22 100

Samtliga ovanstående befattningar

27 000

28 279

29 157

29 907

30 871

Samtliga befattningar i kyrkan

24 200

25 200

26 000

26 600

27 400

Löneskillnader mellan kvinnor och män
Medellön 2012
Befattning

Kvinnor

Män

Kvot K/M*

Kanslichef/verksamhetschef
Kyrkokamrer
Kyrkogårdsarbetare
Kyrkvaktmästare
Diakon
Organist
Komminister
Kantor
Församlingspedagog
Kyrkoherde
Assistent
Kyrkogårdschef
Fritids/ungdomsledare
Förskollärare
Samtliga

45 400
35 000
21 700
22 900
28 500
31 800
32 300
27 400
26 300
45 800
24 600
38 700
22 900
25 600
26 700

48 400
36 900
22 300
23 500
29 100
32 400
32 800
27 800
26 500
45 900
24 500
38 100
22 500
24 500
28 400

0,94
0,95
0,97
0,97
0,98
0,98
0,98
0,99
0,99
1,00
1,00
1,02
1,02
1,04
0,94

* vid tal under 1,00 är kvinnornas lön lägre än männens

Foto: Josefin Casteryd

Här presenteras några av de största yrkesgrupperna.
Lönestatistik för övriga befattningar finns på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare
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Nya arbetstidsregler i kyrkans avtal
avtalsförhandlingarna för att försöka få
till stånd förbättringar för både arbetstagar- och arbetsgivarsidan utöver de rent
lönemässiga förändringarna. I 2012 års
förhandlingar förde arbetsgivarorganisationen fram två stora frågor. Den ena var
löneskyddet vid förflyttning av organisatoriska skäl och det andra reglering av
kyrkomusikernas arbetstid.

Lön vid förflyttning

Foto: Georg Lulich

Kyrkans båda avtal, Kyrkans löneavtal
och Kyrkans allmänna bestämmelser blev
klara först den 8 juni 2012. Eftersom
avtal 11 löpte ut den 30 april var de nya
avtalen, jämfört med tidigare avtal, ordentligt försenade. Det berodde på en rad
olika omständigheter, både sådana som
kyrkans avtalsparter själva kunde påverka
men också sådant som styrdes av den
övriga arbetsmarknadens parter. Redan
hösten 2011 kom den lönenormerande
industrin överens om ett utrymme om 
2,6 % vilket också samtliga avtalsområden med något enstaka undantag förhandlade fram under våren.

Angelägna avtalsfrågor för
arbetsgivarsidan
Som en konsekvens av att det inte går att
påverka löneökningsutrymmet särskilt
mycket är förändringskrav i de allmänna
villkoren desto viktigare att föra fram i
18

De förslag till förändringar i den lokala
kyrkliga organisationen som struktur
utredningen lagt fram kommer att medföra förändringar för många arbetstagare,
särskilt för chefer i olika positioner. Ett
exempel är att flerpastoratssamfälligheter
ska upphöra, vilket leder till färre kyrko
herdetjänster. En kyrkoherde som vid
organisationsförändring erbjudits tjänst
som komminister hade enligt det gamla
avtalet rätt att behålla sin kyrkoherdelön
så länge som anställningen varar. Förutom
att oförändrad lön har medfört en ekonomisk belastning har lönenivån inte stått i
samklang med löneavtalets grundläggande
principer.
Vid omorganisation, där en chef erbjuds
anställning på annan befattning som normalt medför lägre lön, bör arbetsgivare och
arbetstagare träffa avtal om lön och övriga
anställningsvillkor.
Om det inte är möjligt att komma överens
om villkoren har parterna möjlighet att til�lämpa en ny regel om hur lönesättningen
ska hanteras. Den nya regeln anger hur parterna hanterar lön och förmåner under en
övergångsperiod om 60 månader samt hur
man ska förfara vid kommande löneöversyner. Regeln gäller vid organisationsförändringar från och med den 1 januari 2014.

Kyrkomusikernas arbetstid
En fråga som ständigt förs fram i mötet
med kyrkans arbetsgivare är arbetstidsregleringen för kyrkomusiker. Möjligheten till
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Foto: Alex & Martin
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gifterna, dess antal och totala volym anges
enligt den reformerade tidlistan vilket sker
i ett lokalt kollektivavtal. En tredje möjlighet är att träffa kollektivavtal om annat,
exempelvis oreglerad arbetstid.

Arbetstid för präster

Foto: Magnus Aronson

En fråga som KyrkA drev under avtalsförhandlingarna var hur prästerna ska
kompenseras för arbete på lätthelgdagar.
Lätthelgdag enligt kollektivavtalet är då
helgdag infaller på någon av dagarna måndag – lördag samt påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton.

schemaläggning 70 procent och förtroende
arbetstid 30 procent infördes i kollektiv
avtalet i mitten av 1900-talet.
I 2008 års kollektivavtal genomfördes att
fördelningen mellan schemalagd arbetstid och förtroendearbetstid kunde styras
utifrån verksamhetens krav och arbetstagarnas behov och inte behövde hålla en
70/30-fördelning. Reformen ledde emellertid inte till någon nämnvärd förändring,
varför arbetsgivarorganisationen fortsatt
att verka för 100 procent schemaläggning.
Parterna kom överens om att reformera
kyrkomusikernas arbetstid i 2012 års avtal.
Det nya avtalet innebär tre möjligheter till
arbetstidsreglering. Om någon part önskar
gäller 100 procent schemaläggning. Då
fastställs arbetsuppgifternas totala volym
med en nyutarbetad tidlista som underlag
utifrån de av arbetsgivaren angivna arbetsuppgifterna. En annan möjlighet till
reglering av arbetstiden är att använda arbetsbeskrivning/instruktion där arbetsupp-
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Parterna kom i förhandlingarna överens
om att arbetstidsmåttet för präster ska
jämställas med övriga arbetstagare som arbetar samtliga lätthelgdagar och då erhåller
38 timmar och 15 minuters arbetsvecka.
För prästernas del ska 15 extra fridagar
förläggas jämnt under året, förutsatt att
arbete är förlagt till lätthelgdagarna. För
varje ledig lätthelgdag förbrukas en av de
extra fridagarna.

Utlandsavtalet
Under 2012 fördes också förhandlingar för
att komma överens om ett nytt avtal för de
utlandsanställda i Svenska kyrkan. Fokus
har legat på att hitta fungerande lösningar
för försäkrings- och pensionsfrågor. Ett
nytt löneavtal blev klart under hösten 2012
men något nytt avtal kunde inte tecknas
för de allmänna bestämmelserna eftersom
parterna inte kunde enas beträffande försäkrings- och pensionsfrågorna.

Kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen tecknar för arbetsgivarnas räkning:
Löneavtal som innehåller grundläggande principer för lönesättning, löneöversyner och förhandlingsordning för avtalsperioden.

Allmänna bestämmelser som bland annat reglerar frågor som semester, arbetstider, sjuklön
och uppsägningstider.

Specialbestämmelser för kyrkans personal
som lägerersättningar, bestämmelser för präster,
kyrkomusiker och vaktmästare.

Tjänstepensionsavtalet KAP-KL som reglerar
tjänstepension för alla anställda, efterlevandepension samt möjlighet till avtalspension.

Personalpolitiskt utvecklingsavtal, PUavtalet, som bland annat innehåller regler om

Bilersättningsavtal, BIA, reglerar ersättning
när arbetstagaren använder egen bil i tjänsten.
Överenskommelse om korrigering av preliminär lön m.m. reglerar när arbetstagare erhållit för mycket preliminär lön i förhållande till
vad som avtalsenligt ska utgå för avräkningsperioden.

Överenskommelse rörande vissa frågor i
samband med sommartid reglerar tidsangivningar i arbetstidsschema, beräkning av
arbetstid m.m. samt arbetstidslagens regler om
veckovila och rast.

Överenskommelse om veckovila enligt 14 §
arbetstidslagen i vissa fall, Veckovila 95,

medbestämmande, arbetsmiljö och facklig verksamhet.

reglerar vissa förutsättningar för lokala avvikelseavtal från arbetstidslagens bestämmelse om
veckovila med mera.

Kollektivavtal för Svenska kyrkans utlandsanställda reglerar villkor för dem som av

Kollektivavtal för krigs- och beredskapsfrågor

Svenska kyrkan är anställda för utlandstjänst.

Omställningsavtalet som syftar till särskilda
utvecklings- och trygghetsåtgärder för de anställda som blivit uppsagda eller löper risk att
bli uppsagda på grund av arbetsbrist.

Befattningssystem för församlingar, samfälligheter, stift och kyrkan på nationell nivå,
BSF 01, som ger regler för olika befattningar
inom kyrkan för en god personal- och lönestatistik.

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

Kommunalt avtal om förhandlingsordning
m.m., KAF-00, skapar goda förutsättningar
för att så långt som möjligt genomföra centrala
förhandlingar om lön och allmänna anställningsvillkor med ekonomiskt rimliga resultat.

Kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och GS, Facket för skogs-,
trä- och grafisk bransch, gäller för skogsarbetare hos stiftens egendomsförvaltning.

Försäkringar enligt kollektivavtal:
Avgiftsbefrielseförsäkring som övertar arbetsgivarens betalningsansvar för pensionsavgiften
för långtidssjuka.

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS-KL, som ger
arbetstagaren mer sjuklön om sjuklöneperioden
överstiger 90 dagar.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFAKL, som ger arbetstagaren ekonomisk trygghet
vid arbetsskador och olycksfall på arbetsplatsen
samt färdolycksfall.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, som ger
anhöriga ekonomiskt stöd vid dödsfall.

Traktamentsavtal, Trakt 04, reglerar de eventuella merkostnader som en arbetstagare kan
ha haft under tjänsteresa.
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Omställningsavtalet – Kyrkans Trygghetsråd
Kyrkans Trygghetsråd ger stöd till arbetstagare som blir eller riskerar att bli
uppsagda på grund av arbetsbrist. Arbetsgivare kan också ansöka om stöd
i samband med en uppsägning.
Arbetsgivare i Svenska kyrkan finansierar
åtgärder i omställningsavtalet genom en
avgift beräknad på arbetsgivarens årslönesumma. Medlen förvaltas i Kollektivavtalsstiftelsen Svenska kyrkans trygghetsråd.
Utförare av omställningsavtalet är Arbetslivsresurs AB.
Genom Kyrkans Trygghetsråd erbjuds
ett förstärkt omställningsprogram under
sex månader med en personlig coach som

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

Stöd genom Kyrkans Trygghetsråd 2012
2011 års siffror inom parentes

55 (66) uppsagda arbetstagare fick coachningshjälp
22 (16) fick nytt arbete efter coachningen
2 (1) arbetstagare fick löneutfyllnad*
3 (2) arbetstagare fick AGE-ersättning**
14 (10) arbetstagare gick vidare till studier
1 (3) arbetstagare fick praktikplats
10 (7) arbetstagare beviljades studiestöd
3 arbetstagare fick aktivitetsstöd
5 (8) arbetsgivare fick stöd i uppsägningsprocesser
*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.

Omsättning och kapital för Kollektivavtalsstiftelsen
Svenska kyrkans trygghetsråd
Avgifter från arbetsgivarna
Avkastning
Utbetalning för omställningsstöd,
varav utbetalt till Arbetslivsresurs
Förmögenhet
Fritt eget kapital
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2012

2011

3 854 801
5 269 914
4 753 820
2 410 744
117 325 950
113 690 055

3 805 553
5 420 003
3 690 619
2 287 750
107 114 320
107 114 320

Foto: Kristina Strand Larsson

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

Beredningsgrupp
Kyrkans Trygghetsråds beredningsgrupp består av tre representanter från
arbetsgivarorganisationen och en representant vardera från de fem fackliga
organisationerna.
Beredningsgruppen har under året förberett för en utökning av Omställningsavtalet
som ska gälla under en treårig försöksperiod med början den 1 januari 2013.
Utökningen gäller för omställning vid ohälsa samt att arbetsgivare som beviljar
särskild avtalspension till arbetstagare för att lösa en övertalighet kan söka ett
särskilt kostnadsbidrag från Kyrkans Trygghetsråd.

Personalpolitiska rådet
Personalpolitiska rådet i Svenska kyrkan (PRK) bildades för mer än 30 år sedan
och består av representanter för de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationen. Personalpolitiska rådet är ett samrådsorgan som bland annat har i uppgift att följa tillämpningen av det personalpolitiska utvecklingsavtalet (PU-avtalet),
verka för en god arbetsmiljö och för god yrkesutbildning för dem som vill söka
anställning i kyrkan.
Personalpolitiska rådet har under året arbetat vidare med översyn och utveckling
av det personalpolitiska utvecklingsavtalet (PU-avtalet) samt planerat och lagt upp
en ny partsgemensam arbetsmiljöutbildning som prövas under våren 2013.
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Hos Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation finns kunskapen där förhandlings- och
arbetsrättslig kompetens förenas med särskild insikt om kyrkans behov och kännedom om det särskilda regelverk som gäller
för Svenska kyrkan genom kyrkoordningen. Arbetsgivarorganisationen företräder
sina medlemmar gentemot de fackliga organisationerna och träffar centrala kollektivavtal som rör löner och allmänna villkor
för de anställda samt särskilda villkor för
den egna branschen. Utöver dessa intresse
förhandlingar företräder arbetsgivarorganisationen sina medlemmar när det uppstår
tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare, exempelvis vid tvister om anställningar,
löneutbetalningar och uppsägningar.
Ett viktigt utvecklingsområde för arbets-

givarna är arbetsmiljöfrågorna. En bra
arbetsmiljö är en förutsättning för en
fungerande verksamhet och en fråga om
trovärdighet för Svenska kyrkan. Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation har därför
byggt upp kunskap om arbetsmiljörättsliga
frågor och former för systematiskt arbetsmiljöarbete för att kunna bidra till hälsa
och väl fungerande arbetsplatser.
Arbetsgivarorganisationen erbjuder både
rådgivning och utbildning inom såväl
arbetsrätt som arbetsmiljö. De centralt
placerade rådgivarna har särskild expertkunskap inom bland annat lönebildning,
pension och omställningsfrågor. De regionalt placerade rådgivarna har bred HRkunskap.
Foto: Magnus Aronson
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Förhandlingar och rådgivning

Centrala förhandlingar och tvister i tingsrätt/arbetsdomstolen
Centrala förhandlingar
Tingsrätt/arbetsdomstolen

2012
8
2

2011
17
4

2010
15
5

Övervägande antalet centrala förhandlingar har rört tvist med anledning av brott
mot kollektivavtal eller tvist med anledning av brott mot lagen om anställningsskydd.
Processerna i tingsrätt och arbetsdomstol har rört tvist med anledning av avskedande.
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Regional närvaro för bästa medlemsstöd
Runt om i landet finns regionala handläggare som har huvudansvar för ett eller flera stift.
Det ska ge en hög servicegrad och skapa förutsättningar för snabb och kvalificerad rådgivning. De regionala handläggarna fungerar som rådgivare i arbetsgivarfrågor och ger
service till medlemmarna, som får tillgång till kompetens och stöd i sin närhet

– Personliga
kontakter med
arbetsgivarna ger
mig möjlighet att vara lyhörd för de lokala
sammanhangen och de behov som finns,
säger Lena Holmberg Eriksson.
När det händer något, där en insats behövs, är det också lättare att kontakta någon man träffat.
En vanlig fråga som de regionala handläggarna ofta får handlar om uppsägning på
grund av arbetsbrist. Nya ekonomiska
förutsättningar tvingar fram anpassningar.
När församlingar nagelfarit alla möjligheter att minska kostnader för lokaler,
prästgårdar och annat, återstår tyvärr inte
mycket mer än att minska bemanningen.
Personalen är kyrkans främsta resurs men
också den mest kostsamma.
– Det är mycket att tänka på i en sådan
process och det är viktigt att vi blir inkopplade så snart som möjligt för att kunna ge
råd och hjälp i de delar som behövs. Inte
minst arbetsmiljöaspekten är viktig att ta
med i processen kring organisationsförändringar, vilket för övrigt även gäller förändringar som inte innebär neddragning av
antalet anställda.

200 anställda. De flesta arbetsgivarna är
små eller medelstora (cirka 30 anställda).
De större arbetsgivarna har ofta någon
anställd med ansvar för personalfrågor
medan de mindre arbetsgivarna inte har
den resursen. Frågorna och behoven hos
arbetsgivarna ser därför olika ut beroende
på arbetsgivarens storlek.
– Under 2012 har rådgivningen bland
annat handlat om arbetsgivarnas förberedelser inför indelningsändringar, berättar
Britt-Marie Andersson. Det kan handla om
att vara ett bollplank kring hur man ska
tänka i olika frågor, som organisationsoch befattningsfrågor, när församlingen
till exempel ska läggas ihop med en annan
församling. Det kan också handla om att
gå igenom vilka praktiska moment arbetsgivarna behöver
gå igenom inför en
indelningsändring.
Foto: Magnus Aronson

Foto: Magnus Aronson

I Härnösands stift finns Lena Holmberg Eriksson. Stiftet sträcker sig över två län, från
fjäll till kust, med långa avstånd mellan
ett 50-tal arbetsgivare. När Lena började
sin tjänst 2011
påbörjade hon
besök hos alla arbetsgivare i stiftet
i syfte att stärka
relationerna och
ge möjlighet att
bygga regionala
nätverk.

Mycket av rådgivningen sker via
telefon och e-post
men Britt-Marie
besöker också arbetsgivarna regelbundet. Det kan
vara en specifik
fråga som man
träffas för att reda ut. Ibland har arbetsgivaren samlat ihop flera aktuella frågor och
då kan det vara bra att sitta ner tillsammans och gå igenom allt på samma gång.
Andra gånger är det löneförhandling eller
MBL-förhandling som genomförs med arbetsgivarkonsulten som biträde.
– Som regional handläggare har jag ett
mycket varierande arbete som innefattar
allt från små och snabba frågor till mer
komplexa frågor som kräver en större arbetsinsats, säger Britt-Marie Andersson.

I Växjö stift finns Britt-Marie Andersson.
Växjö stift har ett 70-tal arbetsgivare med
allt från ett tiotal anställda upp till cirka
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Landet runt 2012

Foto: Roger Gåvsten

Konf
och a

Foto: Bo Silfverberg

Arbetsgivarträffar – samråd med
förtroendevalda arbetsgivarrepresentanter

Arbetsgivarkonferenser

Karlstads kyrkogårdsförvaltning,
Årets kyrkogårdsförvaltning

Täby fö
i Svensk

Seminarium
människovå

Avtalskonferenser

Kyrkogård
Kyrkogård
Löneseminarier
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Foto: Bo Silfverberg

ferens om indelningsändringar
arbetsrätten

Foto: Emma Berkman

Inom ramen för projektet Svenska
kyrkan öppnar portarna:
Utbildningar
Processtöd
Medverkan vid spridningskonferens

örsamling, Årets arbetsgivare
ka kyrkan

rdskongress med tema
rdens kulturmiljö

Foto: Bo Silfverberg

m om hälsa och ohälsa i
årdande yrken
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Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är mer än en
arbetsgivarorganisation. På
kansliet finns en samlad kompetens och unik erfarenhet när
det gäller begravningsverksamhet och kyrkogårdsfrågor.
Medlemmarna, Svenska kyrkans begravningshuvudmän,
får råd och stöd i juridiska
frågor som begravningslagstiftning och förvaltningsrätt,
inklusive stöd i rättsprocesser.
De får också stöd och råd i
kulturarvs-, miljö- och grön
ytefrågor samt mätning och
arbetsorganisation.
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
bedriver även ett omfattande påverkansarbete inom begravningsverksamheten genom att vara remissinstans till utredningar
och översyner som rör begravningsverksamheten. Arbetsgivarorganisationen deltar i den allmänna debatten kring begravningsfrågor för att bevaka medlemmarnas
intressen. Representation finns i olika samrådsgrupper tillsammans med företrädare
för begravningsbranschen, så som begravningsbyråer, offentliga organ och Svenska
kyrkans nationella nivå.

Foto: Magnus Aronson

Begravningsfrågor

Unik kompetens och rådgivning för
begravning och kyrkogård

– mätning av arbetsuppgifter för den som
är anställd med löneformulär
– arbetsvolymmätning för bland annat särredovisning för kostnaderna inom begravningsverksamheten
– förslag till arbetsorganisation utifrån
arbetsvolymberäkning och eventuell utredning kring arbetstider med mera
Under 2012 genomfördes 69 mätningsuppdrag, varav 57 var nya uppdrag.

En viktig mötesplats, som arbetsgivarorganisationen anordnar tillsammans med
Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, är
den återkommande kyrkogårdskongressen.
Inför 2013 då ingen kyrkogårdskongress
anordnas planeras istället för en vinterkonferens i Skövde tillsammans med Nätverket
för begravningsverksamheten i Skara stift.

Mätningsverksamheten
Arbetsgivarorganisationen bistår med olika
mätningsuppdrag genom de mätningskonsulter som finns runt om i landet. Det är
tre olika mätningsuppdrag som utförs:
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Foto: Bo Silfverberg

Vanligt förekommande rådgivningsärenden
under 2012 har varit frågor om gravstenar
och clearing.

Om begravning
Inför allhelgonahelgen 2012 gav arbetsgivarorganisationen
ut Om begravning, en
Frågor?
Kontakta i första hand huvudmannen på den ort som ärendet gäller.
ny version
av skriften Vad får jag för min
Kontaktuppgifter finns på
begravningsavgift?
som arbetsgivarorganiwww.svenskakyrkan.se (sök församling)
för ärenden på orter där Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter är huvudmän.
Där finns gett
också generell
om begravningsverksamheten
och begravnings
sationen
utinformation
sedan
mitten av
1990-talet.
gudstjänsten.
www.stockholm.se (Stöd & Omsorg/Begravning & Kyrkogårdar)
för ärenden i Stockholms stad
www.tranas.se (Invånare, Familj & Omsorg/Begravning & griftegårdar)
för ärenden i Tranås kommun

Om begravning riktar sig till alla som har
frågor kring hur begravningar fungerar
Generella frågor om begravningsverksamheten i Svenska kyrkan och om begravnings
i Sverige.
Skriften
förklarar
vad begravgudstjänsten
besvaras också av Svenska
kyrkans informationsservice,
epost: info@svenskakyrkan.se, tel: 01816 96 00.
ningsverksamhet är och vad som ingår i
begravningsavgiften. Den innehåller fakta
om gravsättning, gravrätt, gravplatstyper,
gravskötsel med mera.

Om begravning
• Begravningslagstiftning • Begravningsavgift
• Begravningsceremoni • Gravplatser • Gravsättning

Om begravning distribueras till församlingar som i sin tur delar ut den till allmänheten.
Den första upplagan på 10 000
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar och serviceorganisation för
Svenska
kyrkans
församlingar,slut
samfälligheter
stift. Arbetsgivarorganisationen
ger råd ny
exemplar
såldes
påoch två
veckor. En
och stöd avseende begravningsverksamheten till de församlingar och samfälligheter som
är begravningshuvudmän.
upplaga trycktes därför vid årsskiftet.

Hyressättning av
tjänstebostäder
Omslag - GRÖN.indd 1

Arbetsgivarorganisationen hyressätter
alla tjänstebostäder som finns i Svenska
kyrkan, förutom biskopsgårdarna. Vid ingången av 2012 fanns 390 tjänstebostäder i
Svenska kyrkan. Ett 30-tal tjänstebostäder
har avvecklats under året.
Hyrorna baserar sig på de objektbeskrivningar av tjänstebostaden som hyresgäst
och hyresvärd gemensamt fyllt i och som
sedan bearbetats av handläggaren på arbetsgivarorganisationen.
Under 2012 varierade hyreshöjningarna
från 0,50 procent till 5,00 procent. Medel
höjningen för tjänstebostäderna var 2,49
procent (2,17 procent 2011). Enligt kollektivavtalet ska hyran för tjänstebostaden

10/9/2012 10:04:11 AM

motsvara hyran för en likvärdig bostad på
orten och därför görs jämförelser med allmännyttans hyror i respektive kommun.

Begravningsverksamheten 2012
741 kyrkliga begravningshuvudmän
3 200 kyrkogårdar och
begravningsplatser som förvaltas
av Svenska kyrkan
78 procent av de avlidna kremerades
72 413 begravningsgudstjänster
i Svenska kyrkans ordning (78,8
procent av antalet avlidna)

Utbildningar och konsultationer
17 planerade utbildningar i utbildningskatalogen (352 deltagare)
12 utbildningar på förfrågan från medlem (338 deltagare)
4 konsultationsuppdrag
7 seminarier anordnade av andra aktörer eller nätverk
Handläggarna har också medverkat vid arbetsledar- och kyrkoherdeutbildningar,
arbetsgivarkonferenser samt en vidareutbildning för begravningsentreprenörer.
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I början av 2012 lämnade Finansdepartementet ett förslag om en enhetlig avgiftssats för all begravningsverksamhet som
bedrivs under Svenska kyrkans huvudmannaskap, promemorian Ny hantering
av begravnings- och kyrkoavgifterna
Fi2012/396. I promemorian föreslås
bland annat att de kyrkliga begravningshuvudmännen ska redovisa sina samlade
kostnader för begravningsverksamheten
till Svenska kyrkans nationella nivå. Fördelning av medel ska sedan ske utifrån redovisade kostnader. Förslaget om enhetlig
begravningsavgiftssats lämnades mot bakgrund av Folkbokföringsutredningens förslag att folkbokföring inte längre ska ske
i territoriella församlingar inom Svenska
kyrkan utan i kommun.

Arbetsgivarorganisationens
remissvar
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
var en av remissinstanserna till Finansdepartementets promemoria. Eftersom
förslaget inte skickades ut till Svenska
kyrkans begravningshuvudmän gick arbetsgivarorganisationen själv ut med en enkät
till alla huvudmän i Svenska kyrkan. Trots
den korta tiden svarade 54 procent. Några
valde även att skicka ett spontanyttrande
direkt till departementet.
En majoritet som svarade på enkäten var
positiva till en enhetlig begravningsavgift.
Av enkätsvaren kan dock utläsas att många
var kritiska till bland annat den föreslagna
konstruktionen att beräkna avgiftssatsen.
Med stöd av enkätsvaren lämnade arbetsgivarorganisationen ett remissyttrande. I remissvaret framhölls stöd för förslaget, men
en rad brister påpekades också i departementets förslag. Arbetsgivarorganisationen
ifrågasatte hur förslaget utformats och hur
systemet föreslogs fungera.
I början av 2013 lades propositionen Folkbokföringen i framtiden fram, ett resultat
av folkbokföringsutredning samt Finansdepartementets promemoria med förslag om
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enhetlig begravningsavgift i hela landet. I
propositionen har hänsyn tagits till en del
av de påpekanden som arbetsgivarorganisationen gjorde i remissomgången.

Utredning om samverkan
I september 2012 tillsatte kyrkostyrelsen en
utredning för att undersöka möjligheterna
till samverkan mellan Svenska kyrkans
begravningshuvudmän. Till utredare utsågs Torgny Werger, f.d. stiftssekreterare
i Lunds stift. Bakgrunden till utredningen
var framför allt strukturutredningens förslag om den kyrkliga organisationen som
innebär att flerpastoratssamfälligheter inte
får finnas efter den 1 januari 2014. Därmed förändras förutsättningarna för flera
av dagens huvudmän.
Utredningen lämnade sitt betänkande Samverkansformer för begravningsverksamheten till kyrkostyrelsen i början av 2013. I
utredningen föreslås att alla församlingar
och/eller pastorat inom en eller flera angränsande kommuner obligatoriskt ska
bilda partiella flerpastoratssamfälligheter
för begravningsverksamheten. Vidare anser
utredningen att en begravningssamfällighets kompetens bör omfatta begravningsverksamheten, inklusive krematorieverksamheten, men även serviceverksamhet så
som gravskötselåtaganden.

Foto: Bo Silfverberg

Begravningsfrågor

Utredningar inom begravningsområdet

Ny lag kräver kortare tid från dödsfall till gravsättning
Den 1 maj 2012 trädde de av riksdagen beslutade förändringarna i begravningslagen
i kraft. Den förändring som påverkade såväl begravningsbranschen som allmänheten
mest är att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering
förkortats till en månad, från tidigare två månader.

2011 var den genomsnittliga tiden mellan
dödsfall och gravsättning eller kremering
i Sverige cirka 18 dagar. Men tiden har
varierat mellan bland annat stad och landsbygd. I Stockholm kunde det ta upp till
31 dagar. För de platser i landet som låg
nära månadsgränsen blev det extra viktigt
att göra anpassningar för att följa den nya
lagstiftningen, men det fanns anledning för
alla församlingar och kyrkogårdsförvaltningar att se över sina rutiner.
Det var också viktigt att allmänheten fick
veta att förutsättningarna för att planera
en begravning har förändrats.

Genomfört informationsmöte
Med anledning av lagändringen genomförde Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, tillsammans med Stockholms stift, ett
informationsmöte i mars 2012. Till mötet
inbjöds alla organisationer och företag
som är involverade i kedjan från dödsfall
till begravning och gravsättning. Förutom
Stockholms stift och arbetsgivarorganisationen deltog representanter från Landstinget, Skatteverket, begravningsbyråer,
församlingar, kyrkogårdsförvaltningar och
krematorier.

Attitydförändring hos allmänheten
Alla begravningsverksamhetens parter sade
sig ha beredskap för den kortare tidsfristen
och de flesta förvaltningar sade sig kunna
genomföra en gravsättning inom tio dagar från det att frågan inkommit. Men det
verkar ha funnits en allmän acceptans hos
allmänheten för att det låta tiden mellan
dödsfall och gravsättning eller kremering
bli allt längre.

Foto: Anneli Dufva

Storstäderna haft svårt
att hålla tiden

En viktig del i arbetet handlade därför om
att åstadkomma en förändring i hur anhöriga hanterar situationen. Till exempel
tog det innan lagändringen, enligt Sveriges
Begravningsbyråers förbund, i snitt 6,6 dagar för anhöriga att kontakta begravningsbyrån. En siffra som sjunkit efter det att
lagändringen trätt i kraft.
Arbetsgivarorganisationen genomförde
också, tillsammans med Stockholms stift,
en satsning för att informera församlingar
och kyrkogårdsförvaltningar om ändringarna i lagen.

Om gravsättning eller kremering
inte sker inom lagstadgad tid (en
månad) ska skattemyndigheten
undersöka orsaken och underrätta
kommunen, som övertar ansvaret
för gravsättningen. När en kremering
har skett har de anhöriga ett år på
sig att gravsätta askan.
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Återanvändning av gravstenar blev ett aktuellt ämne i pressen i november när Svenska
kyrkan anklagades för ”ett kulturmord på kyrkogårdarna”. Under rubriken Gravplatser
måste kunna återanvändas svarade arbetsgivarorganisationen på anklagelserna – ett svar
som sedan spreds i ett antal lokaltidningar.
Journalisten Nils Johan Tjärnlund skrev
under Svenska Dagbladets Brännpunkt ett
inlägg där han förkastade bortschaktning
och återanvändning av gravstenar på våra
kyrkogårdar. Tjärnlund anklagar Svenska
kyrkans församlingar för att ”skända och
utarma” vårt gemensamma kulturarv.

Foto: Maria Svensk
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Återanvändning av gravstenar

Omöjligt bevara allt
Arbetsgivarorganisationen svarade på påhoppet och framhöll det omöjliga i att bevara alla gravplatser intakta:
För Svenska kyrkans församlingar handlar
ansvaret för begravningsverksamheten om
att förena två viktiga funktioner: att anordna och hålla allmänna begravningsplatser
samt att vårda kyrkogårdar som kulturmiljöer. Den svenska begravningskulturen bygger på att gravplatser kan återanvändas.
Omsättning av gravplatser har alltid förekommit på våra kyrkogårdar.
Många församlingar står i dag med en
stor andel återlämnade gravplatser med de
gamla stenarna kvar. På flera håll är återbruk av gravplatser en förutsättning för
att klara begravningsverksamheten. Få nya
gravrättsinnehavare kan tänka sig en plats
där den äldre stenen förutsätts vara kvar.
Ett betydligt kostsammare alternativ till

återanvändning skulle vara att anlägga nya
begravningsplatser.
Inlägget fick god spridning i media och har
publicerats i 13 olika lokaltidningar under
vintern 2012/13.

Kulturhistoriska värden
Innan en förvaltning kan föra bort en sten från en återlämnad gravplats ska alltid
platsen och gravstenen bedömas utifrån sitt kulturhistoriska värde. Den bedömningen görs ofta i samarbete med länsmuseum. Bedöms detta värde högt ska stenen
bevaras, helst inom gravplatsen, och vårdas för framtiden. Bevarandet av kulturhistoriska värden på kyrkogårdar finansieras i första hand genom begravningsavgiften
men församlingen kan också ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning.
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Stöd till forskning och utveckling
Följande projekt som
arbetsgivarorganisationen bidragit till
avslutades under 2012:

kyrkogårdskongressen, samt en artikel
i FÖR. Arbetsgivarorganisationen har
bekostat hela projektet.

Nationell trädinventeringsmanual
Beställare: SLU
Projektet har resulterat i en standard
för trädinventering som används av
kyrkogårds- och parkförvaltningar över
hela Sverige. Manualen finns att ladda ned
från www.inventering.nu.
Arbetsgivarorganisationen har bidragit
med 25 000 kronor till projektet.

Kyrkogårdsskötsel på entreprenad
Beställare: SLU
Projektet har lett till att ett Movium fakta
om skötselentreprenad på kyrkogårdar
har publicerats och att en rapport om
erfarenheter från entreprenadskötsel har
lämnats.
Arbetsgivarorganisationen har bidragit
med 40 000 kronor till projektet.

Gravvårdar i sten – ett mångskiftande
kulturarv
Beställare: SLU
Ett projekt om inventering av gravstenar i
Sverige avslutades 2012 och boken Grav
vårdar i sten publicerades. Boken används
bland annat för kulturhistorisk inventering
på kyrkogårdarna.
Arbetsgivarorganisationen har bidragit
med 100 000 kronor till projektet.

Manual för särredovisning av
begravningsverksamheten
Beställare: Arbetsgivarorganisationen
Projektet har lett till upprättandet
av en manual för särredovisning av
begravningsverksamheten. Manualen
kompletterar KRED:s rekommendation om
redovisning av gravskötsel och kommer att
distribueras till alla medlemsförvaltningar.
Arbetsgivarorganisationen har bekostat
hela projektet.

Kyrkogårdshandbok med
kvalitetsbeskrivningar
Beställare: SLU
Ett projekt som översatt och anpassat
en dansk kvalitetsbok där resultatet
blev Kyrkogårdshandboken med
kvalitetsbeskrivningar som trycktes och
distribuerades under året.
Arbetsgivarorganisationen har bidragit
med 280 000 kronor till projektet.
Gravstenssäkerhet och gravstenskontroll
Beställare: SLU
Projektet ledde fram till riktlinjer för
kontroll av gamla gravstenar som nu
används över hela landet.
Arbetsgivarorganisationen har bidragit
med 33 000 kronor till projektet.
Gravanordningar av gjutjärn
Beställare: Arbetsgivarorganisationen
Projektet ledde en rapport om gjutjärn
på begravningsplatser, föreläsning vid
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Kyrkogården som kulturmiljö - Kyrkogårdskongress 2012

Kyrkogårdskongressen riktar sig till alla
som yrkesmässigt eller som förtroendevalda
arbetar inom begravningsverksamheten.
För årets arrangemang stod Föreningen
Sveriges Kyrkogårdschefer, Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation samt Kyrkogårdsoch fastighetsförvaltningen i Visby domkyrkoförsamling. Programmet togs fram i
samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Foto: Bo Silfverberg

Årets kongress tog upp ett urval av de
frågor som berör kyrkogården som kulturmiljö. Vad gäller enligt aktuell lagstiftning?
Hur ska vi förhålla oss om vi behöver renovera en kyrkogårdsmur, välja en ny trädart till en tidigare askallé eller integrera ett
nytt gravskick i ett gammalt gravkvarter?
Vilka möjligheter finns till finansiering?
Ibland besvaras frågor olika från olika
discipliner – finns det svar som accepteras
som helt rätt?
Deltagarna fick bland annat en presentation av ett pågående samarbetsprojekt
mellan Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket och Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation. Projektets mål är
en värderingsmodell av träd i offentlig miljö utifrån kulturmiljövärden, naturvärden
och sociala värden.
Under kongressen bjöds även in till kyrko
gårdsbesök, ruinvandring och guidning i
DBW:s – De Badande Wännernas – botaniska trädgård från 1855.

Foto: Magnus Aronson

I september anordnades årets kyrkogårdskongress och 350 deltagare möttes i Visby för att
diskutera gemensamma frågor. Temat för kyrkogårdskongressen var den stora utmaningen
i mötet mellan gammalt och nytt, frågan hur morgondagens kulturarv ska utformas.

Norra kyrkogården i Visby med det nya konstverket Stenskepp i sanden
som pryder minneslunden.
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Utbildning

Utbildningsverksamhet
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
erbjuder en omfattande utbildningsverksamhet. Förutom de på förhand planerade
utbildningarna, som återfinns i utbildningskatalogen På rätt kurs och på webbplatsen,

Utbildningar, konferenser och seminarier

anordnas även seminarier, konferenser och
anpassade utbildningar på förfrågan från
medlemmarna. Utbildningarna ges både på
kansliet i Stockholm och på olika platser i
landet.
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Utbildning på förfrågan

73

Antal orter**

35*

Antal deltagare**

4 900

* Av dessa anordnades 35 utbildningar (22 procent) i Stockholm
** I siffrorna ingår inte alla orter och deltagare i utbildningar på förfrågan

Nya utbildningar 2012
Vikarierande kyrkoherde
Kyrkogårdens flora och fauna
Arbetsledarutbildning inom barn- och ungdomsverksamheten

Ny arbetsledarutbildning
Arbetsgivarorganisationen har på flera områden medverkat i fruktsamma samtal i det
nationella programmet Barn och unga 0–18 år i Svenska kyrkan. Ett resultat av detta är
en ny, kvalificerad utbildning för personer med arbetsledande funktion inom barn- och
ungdomsverksamheten.
Barn och unga 0–18 år i Svenska kyrkan
har pågått sedan 2009 och avrundades i
samband med ärkebiskopens möte Barn och
unga i Uppsala den 16–17 november 2012.
Mötet innebar en kraftsamling för fortsatt
arbete med barn och unga i Svenska kyrkan.
Som ett led i en sådan kraftsamling och
satsning startade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tillsammans med den nationella nivån en ny kvalificerad utbildning
för personer med arbetsledande funktion
inom barn- och ungdomsverksamheten
under hösten 2012.
Målet med utbildningen är att deltagarna
ska:
• Få säkerhet i rollen som arbetsledare och
kunskap om arbetsledningens olika delar
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• Få kunskap om barn och ungas situation
och villkor
• Bli förtrogen med teologiska, pedagogiska och diakonala utgångspunkter i
mötet med barn och unga
• Få kunskap om FN:s barnkonvention,
Svenska kyrkans styrdokument samt
skollag och läroplaner
Utbildningen består av tredagarskurser vid
två tillfällen. Stor vikt läggs på de alldeles
särskilda förutsättningar som gäller verksamhet för barn och unga enligt FN:s barnkonvention och då med särskild betoning
på ”barnets rätt till andlig utveckling”.
De 24 utbildningsplatserna fylldes
snabbt av intresserade förskolechefer, församlingspedagoger, präster med flera.

I december 2012 gavs det sista numret av tidningen FÖR ut. I dess ställe träder Ducatus
som kommer med sitt första nummer i februari 2013. Bytet är en naturlig följd av de förändringar som arbetsgivarorganisationen genomgått under de senaste åren.
Arbetsgivarorganisationen har under flera
år trimmat och utvecklat sitt sätt att vara
en medlemsorienterad serviceorganisation.
Nu finns kompetens för att med råd och
stöd arbeta tillsammans med medlems
organisationerna i de omvälvande utveck-

Kommunikation

FÖR blir Ducatus

magasinet kommer en nyhetswebb, www.
ducatus.se, att finnas som uppdateras kontinuerligt.
Genom kombinationen snabbhet och fördjupning är ambitionen att medlemmarnas
och arbetsgivarorganisationens väsentliga
frågor ska höras och märkas i debatten.
Genom att följa Ducatus är målsättningen
att alla med ansvar i och intresse för kyrkans arbetsliv kommer att hitta något matnyttigt.
Ducatus ska följa, granska och skildra hur
medlemsangelägna frågor hanteras i myndigheter och politiska organ, men även
inom kyrklig förvaltning och i de egna
leden.
Ducatus ska visa hur man i andra organisationer och företag hanterat frågor som man
brottas med även i kyrkans arbetsliv.
Ducatus ska ge många användbara tips och
råd. Olika former av verktyg kommer att
presenteras.

lingsskeenden som väntar trossamfundet
Svenska kyrkan. Genom såväl processtöd
som förhandlingar om kollektivavtal vill
organisationen skapa förutsättningar för
att medlemmarna ska kunna vara goda
arbetsgivare såväl i daglig verksamhet som
i förändrings- och utvecklingsarbete.

Ducatus – ett magasin i tiden
Det är ur detta perspektiv logiskt att tidningen FÖR från årsskiftet ersätts med
Ducatus, ett magasin om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet.
Magasinet kommer både på papper och
digitalt. Ducatus kommer att kunna läsas
på dator, i telefon eller på läsplatta. Utöver
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Organisation

Arbetsgivarkonferenser
Under främst september och oktober
genomfördes 2012 års stiftsvisa arbetsgivarkonferenser. Konferenserna är till för
information och erfarenhetsutbyte mellan
arbetsgivarorganisationen och medlemmarna om ämnen som rör arbetsgivarfrågor, begravnings- och kyrkogårdsfrågor och
regionala frågor. På 2012 års dagordning
gjordes också plats för ämnena Förtroendevald i kyrkan och Förändringsprocesser.
I arbetsgivarkonferenserna har cirka 1800
lokala företrädare ett uppdrag för Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation.
– Under arbetsgivarkonferenserna har det
varit tydligt att det finns ett behov och ett
intresse hos de förtroendevalda att mötas
kring angelägna frågor, både för att bli
uppdaterade om nyheter och det vi gör
men också att få tillfälle att reflektera tillsammans, berättar Anna von Malmborg,
samordnare för arbetsmiljöfrågor vid arbetsgivarorganisationens kansli.

Medlemmar

Utser ombud
Samråd och
information
Utser styrelse,
ordförande och
vice ordförande
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Arbetsgivarkonferenserna är ett viktigt
tillfälle att stämma av avtalsförhandlingar
som är klara och att få medskick till de
som ska komma.
– Vi har haft viktiga och intressanta diskussioner. Det märks att församlingarna
skickat personer som är insatta i avtalsfrågor. Det är också bra att de får vår information och vårt material med sig hem så
att de kan informera vidare i sina kyrkoråd
och andra grupper, säger Bo Engervall, förhandlingschef.

Samrådskonferens
I februari och november samlades ordförande och vice ordförande i arbetsgivarkonferenserna samt styrelsen till samrådskonferens. På dagordningen fanns utvärdering av
genomförda arbetsgivarkonferenser, planering för kommande arbetsgivarkonferenser,
aktuella avtals- och begravningsfrågor samt
strukturutredningen.

Arbetsgivarkonferenserna

Fullmäktige

Samrådskonferensen

Styrelsen

VD &
kansli

Fullmäktige
Foto: Madeleine Drake af Hagelsrum

Vid fullmäktiges sammanträde i november
antogs budget för 2013. Den första församlingen att utses till Årets arbetsgivare i
Svenska kyrkan, Täby församling, mottog
priset och berättade om sitt arbete.

Fullmäktiges ledamöter 2010 - 2014

Ordförande och vice ordförande i
arbetsgivarkonferenserna
uppsala stift

göteborgs stift

Violet Engström
Stefan Jonäng

Bertil Arvidsson
Malte Segerdahl

linköpings stift

karlstads stift

Sigvard Olsson
Lennart Arfwidsson

Inger Axelsson
Lillemor Olsson

skara stift

härnösands stift

Bill Johansson
Agne Arnesson

Tommy Eriksson
Ann-Christin Alexius

strängnäs stift

luleå stift

Lars-Olof Lundkvist
Birgitta Wrede

uppsala stift

göteborgs stift

Kajsa Berg
Stefan Jonäng
Susanne Nordgren
Torbjörn Rönnkvist
Lennart Torstensson

Bertil Arvidsson
Kai Bengtsson
Bengt Björkman
Gustav Hermansson
Lisbeth Kjöllerström
Olof Lundquist
Eva-May Melander
Britta Ramnemark
Karin Svensson

linköpings stift
Lennart Arfwidsson
Sture Egberth
Siw Johansson
Sigvard Olsson

skara stift
Agne Arnesson
Bernt Berggren
Gunnel Eriksson
Bill Johansson

strängnäs stift

Ralph Höber
Gunnel Lindberg

Lars Ekblad
Staffan Korsgren
Lars Olov Lundkvist
Kurt Vallin

visby stift

västerås stift

Lars Rydje
Lennart Kjellin

Pia Åbom Nysell
Inger Harlevi

växjö stift

stockholms stift

Peter Bernövall
Sören Ericson
Gerd Holmström
Lars Rydje

Björn Falkeblad
Harriet Linder Sporron

växjö stift

västerås stift

Göran Hållstedt
Ingrid Alm Örn

lunds stift
Lars Pettersson
Birger Wernersson

Vejne Backenius
Åke Eriksson
Stig Göran Fransson
Bodil Skans
Eivor Skarp

lunds stift
Hans Banke
Anne-Charlotte Fröberg
Arne Hallberg
Anne-Marie Hansson
Ulla Malmgren
Lars Petersson
Monica Rosberg
Inger Svensson
Helena Tengstrand

karlstad stift
Anita Gustafsson
Kerstin Larsson
Melvin Ribbing

härnösands stift
Ann-Christin Alexius
Torkel Selin
Jan-Erik Tedemar

luleå stift
Roland Hedlund
Ralph Höber
Karin Israelsson
Gertrud Suneman

visby stift
Christer Engelhardt

stockholms stift
Sven-Olof Karlsson
Maj-Britt Carlsson
Rolf Ericsson
Urban Gibson
Roland Johansson
Annette Lundquist
Larsson
Gunnar Pettersson
Lars Starkerud
Klas Weidstam
Anita Widlund
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Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
har under året fortsatt att särskilt prioritera arbetet inom de områden som många av
medlemmarna efterlyst. Det handlar bland
annat om roller och uppdrag i arbetsgivarnas styrande organ och ansvarsfördelningen mellan styrelse och kyrkoherde, men
också om att ge stöd i det förändringsarbete som pågår i hela Svenska kyrkan.
Vid årets arbetsgivarkonferenser, ett tillfälle i varje stift, behandlades båda dessa
frågor, styrelseuppdraget och förändringsprocesser, i seminarieform. Som vanligt
informerades om aktuella avtals- och begravningsfrågor.
Arbetsgivarkonferenserna har nu genomförts fullt ut under två år och kontakten
med representanter för medlemmarna har
varit god och interaktiv. Styrelsen har utvärderat arbetsgivarkonferenserna i stort
och som en följd av detta har en utredning tillsatts för att göra en översyn av
stadgarna under 2013. Syftet är att öka
förutsättningarna för att skapa väl fungerande forum för medlemsrelationerna på
ett resurseffektivt sätt. För att få en bred
förankring i utredningsarbetet har ett flertal representanter ur Samrådskonferensen
adjungerats.
Årets avtalsförhandlingar har bland annat
handlat om förändringar i arbetstidsreglerna för flera yrkesgrupper i Svenska kyrkan. Ambitionen har varit, och fortsätter
att vara, att skapa arbetstidsregler som på
bästa sätt stödjer Svenska kyrkans verksamhet.
De stora organisationsförändringar som
väntar många arbetsgivare inför nästa
årsskifte märks förstås också i avtalsförhandlingarna. I årets avtalsförhandlingar
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Foto: Magnus Aronson

Styrelsens avslutning

Fortsatt utveckling
av verksamheten

reglerades lön vid förflyttning av organisatoriska skäl, något som framför allt gäller
de flerpastoratssamfälligheter som ombildas till pastorat den 1 januari 2014.
Ett av många viktiga instrument i att utveckla verksamheten har magasinet Ducatus och nyhetswebben www.ducatus.
se med ny redaktör kommit att bli. Premiärnumret i början 2013 har som tema det
förslag om nytt pensionssystem för Svenska kyrkan som arbetsgivarorganisationen
tagit fram i samarbete med arbetsgivar
föreningen KFO.
Förslaget till ny pensionsplan syftar till att
vara enklare och säkrare för arbetsgivaren
att hantera och administrera samt vara
tryggare för arbetstagaren. Som arbetsgivarorganisation för Svenska kyrkan är det
viktigt att även en sådan fråga som pensionsavtal kan genomsyras av den värdegrund som vi står på.
Jösta Claeson
Ordförande

Foto: Börje Svensson

Foto: Börje Svensson

Arbetsgivarorganisationens styrelse 2011 – 2015
Övre raden: Karin Svensson*, Stig Göran Fransson, Lisbeth Kjöllerström,
Staffan Korsgren, Sigvard Olsson, Ulla Malmgren och Anne-Marie Hansson
Nedre raden: Peter Bernövall, Kai Bengtsson (förste vice ordförande),
Jösta Claeson (ordförande) samt Karin Israelsson.
* Karin Svensson ersätts av Tommy Eriksson från och med 1 januari 2013.

Remissyttranden 2012
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation lämnar varje år svar på olika remisser, promemorior och liknande från kyrkostyrelsen, andra organisationer, regeringen och
myndigheter.

remiss

avsändare

Förslag till reviderade villkor för
kyrkoantikvarisk ersättning

Kyrkostyrelsen

Promemoria Om vigselförordnanden

Kyrkostyrelsen

Promemoria Ny hantering av begravningsoch kyrkoavgifterna, Fi2012/396

Finansdepartementet
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Foto: Magnus Aronson

Samarbeten

Nätverk och samarbeten 2012

Arbetsgivarfrågor

Begravnings- och kyrkogårdsfrågor

• AFA Försäkrings särskilda
rehabiliteringsmedel AGS K/L
• Alna
• Statistiska centralbyrån
• Sveriges Kommuner och Landsting

• Rådet för begravningsfrågor (kyrkostyrelsen, Sveriges kyrkogårds- och
krematorieförbund)

Partssamarbeten

• CGK – Centrala gravvårdskommittén

• PRK, Personalpolitiska rådet i
Svenska kyrkan
• Kollektivavtalsstiftelsen
Svenska kyrkans trygghetsråd

Nätverk
• Forum för beslutsfattare inom personal-
området (arbetsgivarorganisationen
ansvarig)
• Forum för handläggare på stiften som
arbetar med arbetsmiljörelaterade frågor
(arbetsgivarorganisationen samordnar)
• Nätverk för handläggare på stiften som
arbetar med jämställdhetsfrågor
• Ledarforum
• Stiftskanslichefer
• Stiftens nätverk med kontaktpersoner
för arbetet mot sexuella övergrepp
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• BEUM – Föreningen besiktningsmän
för utemiljö
• Centrala samrådsgruppen
• ICOMOS, International Council of
Monuments and Sites
• Movium
• NYN – Naturbrukets yrkesnämnd
• Nätverk för arkivfrågor
• Nätverk för återvinning av metaller
• Riksantikvarieämbetet
• SBT – Samrådsgruppen begravningsbranschen träindustrin
• SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
• TCYK – Trädgårdsnäringens Centrala
Yrkeskommitté

Övrigt
• Ideellt forum i Svenska kyrkan

Styrelsen och verkställande direktören för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation avger
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31. Samtliga belopp är
angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Årsredovisning

Förvaltningsberättelse 2012

Ändamål och uppdrag
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för
Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift. Arbetsgivarorganisationen verkar
självständigt inom ramen för trossamfundet Svenska kyrkan. Verksamheten bygger på
medlemmarnas uppgifter och behov.
Arbetsgivarorganisationen förhandlar om löner och anställningsvillkor för kyrkans ca 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.
Strategiska utvecklingsprojekt
Arbetsgivarorganisationen har under året bedrivit två strategiska utvecklingsprojekt; stöd
i förändringsledning och förändringsprocesser samt tydliggörande av styrelseuppdraget.
Omfattande utvecklingsarbete har skett med församlingar och externa samarbetspartners
i båda projekten. Arbetet har också skett i dialog med kyrkokansliet i syfte att säkra frågor som berör kyrkoordningen och framtagande av förslag till mall för arbetsordning.
Samtal har också förts med flera stift för att informera om arbetet, få synpunkter och
undersöka möjligheter till samverkan.
Arbetsgivarenheten
Förhandlingar och processer
Under året har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation biträtt medlemmar vid två rättsliga processer i arbetsdomstolen. Processerna har rört tvist med anledning av avskedande.
Arbetsgivarorganisationen har genomfört åtta centrala förhandlingar, vilket är en halvering jämfört med 2011. Övervägande antalet centrala förhandlingar har rört tvist med
anledning av brott mot kollektivavtal eller tvist med anledning av brott mot lagen om
anställningsskydd.
Organisationen har också biträtt ett mindre antal medlemmar vid lokala förhandlingar.
Svenska kyrkans avtal 12
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknade nya kollektivavtal, Svenska kyrkans
avtal 12, den 8 juni. Avtalet gäller från den 1 maj 2012 till och med den 31 mars 2013.
Kollektivavtalet för Svenska kyrkans utlandsanställda 2011 har under året varit prolongerat med sju dagars ömsesidig uppsägningstid beträffande de allmänna anställningsvillkoren i avvaktan på att parterna ska finna en lösning på vissa svårlösta pensions- och
försäkringsfrågor. Överenskommelse om löner för de utlandsanställda 2012 träffades
dock den 12 oktober.
I samband med förhandlingarna tillsattes flera arbetsgrupper med uppdrag att utreda,
bereda och informera i olika kollektivavtalsfrågor. Som exempel kan nämnas att bearbeta arbetstidsfrågor som berör förskollärarna samt att tillsammans med olika parter på
den fackliga sidan informera om årets viktigaste förändringar i kollektivavtalen.
Pensionsavtal
Efter ett omfattande förberedelsearbete presenterade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tillsammans med Arbetsgivarföreningen KFO i december ett eget förslag till ny
pensionsplan. Förslaget ska ge arbetsgivarna bättre kontroll över premiekostnaderna.
Under första halvåret 2013 kommer informationsmöten med arbetsgivarorganisationens medlemmar att genomföras i hela landet. Förhoppningsvis kan förhandlingar också
påbörjas innan halvårsskiftet.
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Arbetsmiljöarbetet
Att erbjuda utbildning i arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete är en grundläggande aktivitet
i arbetsmiljöarbetet. Det tidigare breddade utbudet av arbetsmiljörelaterade utbildningar
har också under det här året erbjudits arbetsgivarna. Det är fortsatt stort intresse för anpassade utbildningar och de regionala arbetsgivarkonsulterna tar successivt mer ansvar för
dessa utbildningar.
Ett partsgemensamt utvecklingsarbete har påbörjats under året med att ta fram en tredagars grundläggande arbetsmiljöutbildning som kommer att erbjudas regionalt 2013. Under
året har arbetsgivarorganisationen också samordnat en undersökning/förstudie om förutsättningarna för en utbildning för kyrkoherdar i tjänst i samarbete med kyrkokansliet, Luleå stift,
Skara stift och Uppsala stift. Arbetsgivarorganisationen har också bidragit till utbildning och
konferenser i samarbetsprojekt inom arbetsmiljöområdet med Luleå respektive Lunds stift.
Begravnings- och kyrkogårdsfrågor
2012 har präglats av arbetet för implementering av de ändringar i begravningslagen som
började gälla den 1 maj. Särskilt den halverade tiden mellan dödsfall och gravsättning/
kremation har medfört ett stort informationsarbete.
Under vintern kom finansdepartementet med ett PM med förslag om en enhetlig begravningsavgift över hela landet. Enheten lämnade ett yttrande som bland annat påpekade att ett genomfört förslag skulle medföra nya oönskade effekter.
Årets kyrkogårdskongress var förlagd till Visby och temat var Kyrkogårdens kulturmiljö och handlade bland annat om kulturminneslagens krav på kyrkogårdsförvaltningar.
Under året har, genom ett samverkansprojekt med andra aktörer, tagits fram riktlinjer
för säkerhetskontroll av monterade gravstenar. Två utbildningstillfällen har hållits i ämnet under året.
Arbetsgivarorganisationen har under året deltagit i och delfinansierat ett tiotal forsknings- och utvecklingsprojekt. Hälften av dessa har under året resulterat i någon slags
publikation eller utbildning bland annat Kyrkogårdshandbok med kvalitetsbeskrivningar.
Om begravning, en informationsskrift som riktar sig till allmänheten, har producerats
under året.
Utbildningar och information
Utbildningsfrågor
Inom ämnesområdena arbetsgivarfrågor, kyrkogård och begravning samt ledarskapsutveckling har 34 olika utbildningar erbjudits under året. De flesta har varit endagsutbildningar. Inom arbetsmiljö, kyrkogård och begravning startade redan under 2011 nya utbildningar som under 2012 har följts upp med kurser som Vikarierande kyrkoherde och
Kyrkogårdens flora och fauna.
Arbetsgivarorganisationen fokuserar på att planera utbildningsinsatser så nära medlemmarna som möjligt. Ute i landet genomfördes under året olika typer av seminarier
och informationstillfällen, såsom femton avtalskonferenser och sjutton löneseminarier.
Under året genomfördes cirka 230 utbildningar inklusive seminarier ovan, varav 160
stycken anordnats utanför Stockholm, med totalt cirka 4 900 deltagare. I siffran ingår
inte deltagare i uppdragsutbildningar.
Arbetsgivarorganisationen har en viktig uppgift att sörja för att chefer i Svenska kyrkan med olika fackkompetens tillsammans utvecklar sitt ledarskap. Under året påbörjades den sextonde kursomgången i chefs- och ledarskapsutveckling med högskoleexamination på 30 poäng. Arbetsledarutbildningen för kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare
startade under hösten för nionde gången.
I oktober månad påbörjades en pilotutbildning för 25 arbetsledare i verksamheter för
barn 0 – 18 år. Utbildningen är i samarbete med kyrkokansliet och på totalt sex utbildningsdagar. Detta pilotprojekt utvärderas i mitten av februari 2013, efter att sista kursdagarna genomförts under januari och februari.
Informationsfrågor
Informationsarbetet är en viktig del i stödet till medlemmarna men bidrar också till
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opinionsbildning om arbetsgivarorganisationens kärnfrågor. Under hösten spreds bland
annat en debattartikel om återanvändning av gravstenar brett i landet. Förslaget till pensionsavtal nådde också ut brett genom olika kanaler, bland annat till internationell pensionsexpertis.
Informationsbrevet Observera, som innehåller viktiga nyheter inom arbetsrätt, avtal
och begravningsfrågor, kom ut med 26 nummer 2012. Distribution sker både via pappersutskick till cirka 1 300 mottagare och via ett elektroniskt nyhetsbrev till drygt 2 000
prenumeranter.
Tidningen FÖR har kommit ut med sex nummer under året med en upplaga på 5 000
exemplar. Det sista numret fokuserade på de förtroendevaldas uppdrag och roll i Svenska
kyrkan. Under året påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt koncept för en ny medie
satsning som lanserades i februari 2013 i form av magasinet Ducatus - ett magasin om
att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet. Mediesatsningen innehåller
magasinet i både tryckt och digital form samt nyhetswebben ducatus.se. Magasinet ger
fördjupning i aktuella frågor och nyhetswebben kompletterar innehållet med snabba
nyheter. Ducatus erbjuder fördjupande och intresseväckande läsning, reportage och
reflektioner för den som intresserar sig för arbetslivet inom Svenska kyrkan och begravningsverksamheten.
Arbetsgivarkonferenser och samrådskonferens
Under 2012 genomfördes 13 arbetsgivarkonferenser under våren och hösten. Arbetsgivarkonferenserna samlade ombud från 469 av totalt 785 arbetsgivare. Förutom gemensam information om aktuella arbetsgivarfrågor gavs även utrymme för frågor från den
regionala verksamheten. Dessutom gavs tillfälle att delta i seminarier om bland annat
begravningsfrågor, fördjupning i avtalsfrågor, uppdraget som förtroendevald i Svenska
kyrkan samt indelningsändringar och förändringsprocesser.
Styrelsen kallade till samrådskonferens i februari och november, där styrelsen samt
ordförande och vice ordförande från respektive arbetsgivarkonferens möttes för att samtala om avtalsrörelse, begravningsfrågor, planering och utvärdering av arbetsgivarkonferenser samt andra aktuella frågor i organisationen. Vid årets fullmäktigemöte i november
antogs budget för 2013 och förrättades fyllnadsval till styrelsen. Arbetsgivarpriset som
instiftades 2011 delades ut för första gången. Täby församling tilldelades priset för dess
genomgripande ambition att bedriva en bra och framåtsyftande personalpolitik och en
god arbetsmiljö så att både medarbetare och verksamheten kan utvecklas på bästa sätt.
Detta tar sig uttryck i det systematiska och breda personal- och arbetsmiljöarbetet och i
kvalitetssäkringen av miljöarbetet.
Styrelsearbetet
Styrelsen sammanträdde vid sju tillfällen under året, varav ett i anslutning till ett tvådagarsseminarium i oktober som behandlade bland annat styrelsens arbetsordning, ansvar
och roller, de viktigare kollektivavtalen, förhandlingsordningen och processen inför 2013
års avtalsförhandlingar.
Väsentliga händelser som påverkat resultatet
En avancerad tryckeriutrustning har avyttrats och ersatts av kopiatorer som väl uppfyller
organisationens behov. Avyttringen innebär en betydande kostnadsbesparing kommande
år, trots att en engångskostnad om knappt 1 mkr uppstod i samband med avyttringen.
Framtida utmaningar och risker i verksamheten
Kyrkomötet 2012 antog förslaget från Strukturutredningen som bland annat innebär
att de kyrkliga samfälligheterna upphör för att istället ombildas till pastorat som leds av
en kyrkoherde. Förändringarna kommer att träda ikraft den 1 januari 2014. Den nya
strukturen ger församlingarna nya möjligheter att samordna och organisera sin verksamhet. Förutsättningarna för en god arbetsmiljö och långsiktig ekonomisk bärkraft förbättras sannolikt. En stor utmaning för arbetsgivarorganisationen blir att stödja medlemmarna i detta stora förändringsarbete såväl i traditionella arbetsgivarfrågor som i hela
förändringsprocesser. Rådgivning, förhandlingshjälp och ledningsstöd är viktiga delar i
processen.
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En annan viktig uppgift blir att genom rådgivning och handfast hjälp verka för en
tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och anställda inte minst under 2014 då
det tillkommer många nya förtroendevalda som ett resultat av kyrkovalet. För att lyckas
med detta måste arbetsgivarorganisationen fortsätta med att utveckla arbetsmetoder och
hjälpmedel för att möta den ökande efterfrågan om stöd i allehanda arbetsgivarfrågor.

Flerårsöversikt
Allmänna förutsättningar

2012

2011

2010

2009

2008

Antal medlemmar, st 1)
785
Medlemsavgift: för stiften % 2)
0,71
och för församlingar och samfälligheter % 0,71
Medeltal anställda, st 3)
37

791
0,71
0,71
40,5

796
0,44
0,71
44,3

1 797
0,35
0,62
34,2

1 802
0,35
0,62
36,5

Intäkts- och kostnadsanalys, tkr					
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Resultat från finansiella investeringar
96
Bokslutsdisposition
Skatter
Årets resultat

58 722 57 750 54 372 48 621 49 652
-55 401 -55 325 -54 733 -52 465 -47 096
1 653
627
1 128
1 621
-

-450
-357

7

800
7

-1 040
-840

4 974

2 245

774

-1 416

772

Personalkostn/verksamhetsintäkter
49,0% 51,0% 57,8% 57,1% 49,2%
Avskrivningar/verksamhetsintäkter
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
1,8%
				
Ekonomisk ställning					
Kassa, bank, korta placeringar, tkr
Kassalikviditet 4)
Soliditet 5)
Värdesäkring av eget kapital 6)

30 629
242%
65,2%
21,4%

25 070
275%
64,5%
10,7%

23 860
309%
57,8%
3,8%

21 587
278%
60,7%
-6,6%

22 834
263%
63,6%
3,7%

1) Från och med år 2010 är det de ekonomiska enheterna i Svenska kyrkan som utgörmedlemmar. Tidigare var alla församlingar formellt sett medlemmar. Detta förklarar
minskningen mellan åren 2009 och 2010. Bortsett från denna förändring ser antalet medlemmar ändå ut att minska, men det handlar om de indelningsändringar som genomförs
regelbundet i Svenska kyrkan, där flera medlemmar sammanlägger och bildar större enheter. Tre ekonomiska enheter är inte medlemmar hos arbetsgivarorganisationen.
2) Medlemsavgifterna tas ut med angivna procentsatser på medlemmarnas
bruttolönesummor.
3) Antalet tjänster redovisas enligt Bokföringsnämndens rekommendation och avser
helårsarbetare.
4) Kassalikviditet: Omsättningtillgångar minus lager, dividerat med kortfristiga skulder.
5) Soliditet: Eget kapital plus 73,7% 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
Not
2012
2011
Verksamhetens intäkter		
Medlemsavgifter		
48 857
47 884
Övriga verksamhetsintäkter
1
9 865
9 866
Summa verksamhetens intäkter		
58 722
57 750
		
Verksamhetens kostnader			
Kostnad för varor, material och vissa köpta tjänster		
-5 516
-5 810
Övriga externa kostnader		
-20 792
-19 738
Personalkostnader
2
-28 777
-29 443
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar		
-316
-334
Summa verksamhetens kostnader		
-55 401
-55 325
			
Verksamhetens resultat		
3 321
2 425
			
Resultat från finansiella investeringar
3		
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		
246
254
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
1 425
388
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-18
-15
Summa resultat från finansiella investeringar		
1 653
627
			
Resultat efter finansiella poster		
4 974
3 052
			
Skattemässiga bokslutsdispositioner		
-450
Skatt
4
-357
			
Årets resultat		
4 974
2 245
			
Särskild reservering avseende ändamålsbestämda medel 12
-1 000
-2 000
			
Årets resultat efter särskild reservering		
3 974
245
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2012-12-31

2011-12-31

5

454

770

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
6
Summa anläggningstillgångar		

6 743
7 197

6 743
7 513

7

199

239

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Övriga fordringar
8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
9

1 548
2 632
1 799

972
1 044
1 895

10

20 396

22 640

Kassa och bank
11
Summa omsättningstillgångar		
Summa tillgångar		

10 233
36 807
44 004

2 430
29 220
36 733

21 193
3 000
3 974
28 167

20 948
2 000
245
23 193

690

690

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Omsättningstillgångar
Varulager

Kortfristiga placeringar
Värdepappersfond

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
12
Balanserat resultat		
Ändamålsbestämda medel pension		
Årets resultat		
Summa eget kapital		
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Obeskattade reserver
Periodiseringsfond

13

Avsättningar

14

-

2 492

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Övriga skulder
15
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
16
Summa kortfristiga skulder		

4 241
2 893
8 013
15 147

2 833
1 820
5 705
10 358

Summa eget kapital och skulder		

44 004

36 733

Poster inom linjen
17
Ställda panter		
Ansvarsförbindelser

Inga
13 584

Inga
11 643

Tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkning 2012
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd för ideella föreningar.
Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar
har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Periodisering sker enligt god redovisningssed.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar. Avskrivning sker över den bedömda nyttjandeperioden.
Avskrivning sker över fem år.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s. k. först-in-förstutprincipen respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. I egentillverkad
produktion består anskaffningsvärdet av externa tillverkningskostnader med skäligt til�lägg för interna tillverkningskostnader.
Avsättningar
Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är säkra eller sannolika till sin
förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias.
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Not Avseende
1

2

2012

2011

3 421
1 262
1 037
1 007
785
703
255
191
531
673
9 865

4 794
1 539
1 012
319
720
513
247
218
504
9 866

Personal
Medeltalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

28,0
9,0
37,0

29,1
11,4
40,5

Könsfördelning i styrelsen
Kvinnor
Män

42%
58%

44%
56%

18 278
87

18 998
95

1 557

1 490

Övriga verksamhetsintäkter
Kurser, konferenser
Konsult- och administrativa tjänster
Prenumerationer
Hyresintäkter
Annonser
Trycksaker
Kyrkostyrelsens avgift
Hyressättningsavgifter
Återbetalning FORA
Övrigt
Summa

Löner, arvoden och andra ersättningar
Totalt utbetalda löner och arvoden
varav arvoden till fullmäktigeledamöter,
samt lön respektive arvoden till verkställande
direktören och styrelsen

Verkställande direktören omfattas inte av lagen om anställningsskydd och har
mot denna bakgrund rätt till uppsägningslön vid uppsägning från arbetsgivar-
organisationens sida, vilken avräknas mot annan inkomst.
Sociala avgifter enligt lag
Pensionskostnader inkl löneskatt

5 673
3 092

5 865
2 593

Det finns inga kostnader för pensionsförpliktelser eller förmåner
till ledamöter eller ersättare i verkställande organ.
Resekostnader om 764 tkr bedömdes föregående år vara en
personalkostnad men har i år klassificerats om till övriga externa
kostnader vilket bedöms bättre spegla dess innebörd.
3

Resultat från finansiella investeringar
Aktieutdelning, Berling Media och Kyrkans Försäkring
Resultat vid försäljn av långsiktiga värdepappersinnehav
Ränta bank, pg m m
Ränta skattekontot
Ränta penningmarknad
Utdelning donationsmedelsfonden
Royalty
Återföring av nedskrivning
Nedskrivning
Räntekostnader
Bankavgifter
Summa
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246
237
1
430
533
1
223
-3
-15

246
8
204
6
411
531
52
-816
-3
-12

1 653

627

Not Avseende
2012
			
4
Skatter		
Årets skatt
5

Inventarier		
Kontorsinventarier		
Ingående anskaffningsvärde
5 381
Inköp under året
Utrangerat och sålt
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
5 381

2011
357

5 221
215
-55
5 381

Ackumulerade avskrivningar kontorsinventarier		
Ingående ackumulerade avskrivningar
-4 906
-4 754
Utrangerat och sålt
55
Årets avskrivningar
-207
-207
Utgående ackumulerade avskrivningar
-5 113
-4 906
Summa bokfört värde inventarier
268
475

ADB-inventarier		
Ingående anskaffningsvärde
2 748
2 742
Inköp under året
24
Utrangeringar
-18
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
2 748
2 748
Ackumulerade avskrivningar ADB-inventarier
Ingående ackumulerade avskrivningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar, ADB
Summa bokfört värde ADB-inventarier

-2 500
-109
-2 609
139

-2 391
18
-127
-2 500
248

Konst		
Ingående anskaffningsvärde (ingen avskrivning)
47
47
Utgående anskaffningsvärde
47
47
Summa bokfört värde
454
770
6

Långfristiga värdepappersinnehav		
Berling Media AB
Ingående anskaffningsvärde
3 528
Utgående anskaffningsvärde (124.900 aktier, 10.09 %)
3 528

3 528
3 528

Kyrkvinden ekonomisk förening		
Ingående anskaffningsvärde, 56 andelar
200
Sålt, 16 andelar
Utgående anskaffningsvärde, 40 andelar
200

280
-80
200

Kyrkans Försäkring AB
Ingående anskaffningsvärde
Inköpt under året
Utgående anskaffningsvärde (30.150 aktier, 12.06%)
Summa långfristiga värdepappersinnehav
7

3 015
3 015
6 743

3 015
3 015
6 743

Lager			
Medaljer
48
9
Litografier
125
121
Trycksaker
26
109
Summa lager
199
239
51

Not Avseende

2012

2011

8

Övriga fordringar			
Skattefordran
2 383
953
Övriga kortfristiga fordringar
249
91
Summa
2 632
1 044

9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
Förutbetalda hyror
1 080
1 084
Rikskuponger
19
63
Övriga förutbetalda kostnader
443
607
Upplupna intäkter
257
141
Summa
1 799
1 895

10

Kortfristiga placeringar			
Donationsmedelsfonden, ingående ansk värde			
Ingående anskaffningsvärde
10 308
9 777
Återinvesterad utdelning
533
531
Utgående anskaffningsvärden
10 841
10 308
				
Ingående ackumulerad nedskrivning
-1 668
-1 668
Återföring av nedskrivning
223
Utgående ackumulerad nedskrivning
-1 445
-1 668
				
Bokfört värde 31 december
9 396
8 640
Marknadsvärde 31 december
9 396
8 640

Robur fasträntekonto, ansk värde
10 000
Inköpt under året
5 000
10 000
Sålt under året
-10 000
Bokfört värde 31 december
5 000
10 000
Marknadsvärde 31 december
5 000
10 000
				
Nordea fasträntekonto, ansk värde
4 000
5 000
Inköpt under året
24 400
Sålt under året
-22 400
-1 000
Bokfört värde 31 december
6 000
4 000
Marknadsvärde 31 december
6 000
4 000
Summa bokfört värde
20 396
22 640
11

Kassa och bank			
Handkassa
3
2
Plusgiro
5
159
Swedbank
10 225
2 269
Summa
10 233
2 430
			
12 Eget kapital

		
		
		

Balanserat
resultat

Ändamåls-		
bestämda
Årets
medel
resultat

Summa
eget
kapital

Belopp vid årets ingång
18 948
2 000
2 245
23 193
Avsättning till ändamålsbestämda medel		
1 000
-1 000
0
Balansering resultat föregående år
2 245		
-2 245
0
Årets resultat
		
4 974
4 974
Belopp vid årets utgång
21 193
3 000
3 974
28 167
				
Avsättning till ändamålsbestämda medel för pension inom eget kapital.
Föregående år beslutade fullmäktige att avsätta 2 000 tkr av balanserade medel
till ändamålsbestämda medel.			
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De ändamålsbestämda medlen avser täcka framtida, ej reserverade,
pensionskostnader inom KAP-KL Svenska kyrkan. Styrelsen föreslår
att sätta av ytterligare 1 000 tkr till de ändamålsbestämda medlen för
pensionskostnader.		
Not Avseende
2012
2011
				
13

Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond tax09
240
240
Periodiseringsfond tax12
450
450
Summa
690
690

14

Avsättningar			
Avsatt för kompletterande ålderspension
2 005
Särskild löneskatt på kompletterande ålderspension
487
Summa
2 492
Skuld för ålderspension inklusive särskild löneskatt redovisas från och med 2012
som en upplupen kostnad (se Not 16) då skulden är kortfristig och regleras
i början av nästkommande år.

15

Övriga kortfristiga skulder			
Personalens källskatter
618
616
Övriga kortfristiga skulder
2 275
1 204
Summa
2 893
1 820
				
16

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
Upplupna löner
134
161
Upplupna semesterlöner
1 840
1 732
Upplupna arbetsgivaravgifter
1 341
1 318
Upplupna pensionspremier
1 667
Särskild löneskatt
2 342
1 252
Övriga interimsskulder
463
1 025
Förutbetalda hyresintäkter
226
217
Summa
8 013
5 705

Enligt pensionsavtalet, KAP-KL Svenska kyrkan, har de anställda rätt till
kollektiv avtalad pension vid inkomster över en viss brytpunkt (7,5 inkomst-		
basbelopp). Pensionsrätten innebär att den anställde har rätt till 62,5% av sin lön
över brytpunkten i pension. För att erhålla full pensionsrätt krävs 30 intjänandeår.
Pensionsrätten är försäkringsbar från och med 2006.
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Ansvarsförbindelser			
Trygghetsavtal för de anställda
13 584
11 643
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Årsredovisning 2012
Styrelsens och verkställande direktörens namnunderskrifter:
Stockholm den 19 mars 2013

Jösta Claeson
Ordförande

Kai Bengtsson
1:e vice ordförande

Karin Israelsson
2:e vice ordförande

Tommy Eriksson
Ledamot

Sigvard Olsson
Ledamot

Stig-Göran Fransson
Ledamot

Peter Bernövall
Ledamot

Ulla Malmgren
Ledamot

Anne-Marie Hansson
Ledamot

Lisbeth Kjöllerström
Ledamot

Staffan Korsgren
Ledamot

Helén Källholm
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 april 2013
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Bengt Björkman

Melvin Ribbing

Klas Weidstam
Auktoriserad revisor

Stefan Norell

Lars Starkerud
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”

Medlemsnytta i framkant
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är en arbetsgivaroch serviceorganisation som med unik kunskap om Svenska
kyrkans verksamhet och utifrån en tydlig värdegrund och en
interaktiv och ömsesidig dialog bistår förtroendevalda och
anställda i deras uppdrag genom att
- sluta avtal, tolka och ge råd i kollektivavtals- och andra 		
arbetsgivarfrågor
- ge service och stöd till församlingarna i deras uppdrag att 		
vara huvudmän för begravningsverksamheten
- erbjuda utbildning, stöd, verktyg och metoder för Svenska
kyrkans verksamhets-, förändrings- och utvecklingsarbete

”

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 4312, 102 67 Stockholm
Besöksadress: Medborgarplatsen 3
Telefon: 08-737 70 00 Fax: 08-640 36 05
arbetsgivare@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

