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Verksamhetsberättelse
och årsredovisning

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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Kyrkovalet i september 2013 var startskottet
för den nya mandatperioden som gäller
2014-2017. I kyrkovalet visar de 30 000
personer som ställer upp som kandidater
att det finns en stor vilja och ett engagemang för att vara med och förvalta och utveckla Svenska kyrkan.
Gemensamt för alla församlingar/pastorat
är att de fungerar som arbetsgivare för de
som är anställda. Nästan alla är också huvudmän för begravningsverksamheten. Det
yttersta ansvaret för dessa frågor ligger på
kyrkorådet i pastoratet eller i församlingen
som inte ingår i pastorat.
Församlingen är en arbetsplats för de anställda, de grundläggande uppgifterna liksom uppdraget att vara huvudman för begravningsverksamheten ska utföras och det
finns stora ekonomiska värden att förvalta.
Därför är det så viktigt att kyrkorådet tillsammans arbetar med sitt uppdrag och sina
roller för att kunna bedriva ett professionellt
styrelsearbete. Vi vet att en tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och anställda skapar goda arbetsförhållanden och
därmed förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Detta ställer också krav på att samspelet
med den dagliga verksamheten fungerar väl.
Ett förtroendeuppdrag handlar om att förvalta både ett stort förtroende men också ett
stort ansvar.
Det är utifrån detta glädjande att arbetsgivarorganisationens satsning på att tydliggöra uppdraget som styrelse i Svenska kyrkan fått stort genomslag och fortsätter att
efterfrågas.
Förutom bidraget till att tydliggöra styrelse
uppdraget erbjuder arbetsgivarorganisationen också stöd till ledningsgrupper. Det kan
gälla både nya ledningsgrupper som ska
hitta sina arbetsformer eller till exempel när
församlingen står inför en större förändring.
Tillsammans med extern expertkompetens
erbjuder arbetsgivarorganisationen processstöd med utgångspunkt i Svenska kyrkans
verklighet.
Vår dagliga verksamhet – rådgivning, förhandlingar, utbildningar o s v – har samma
utgångspunkt; att skapa goda förutsättning2
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Att skapa goda
förutsättningar

ar att vara arbetsgivare och huvudman för
begravningsverksamheten i Svenska kyrkan.
Arbetsgivarorganisationen vill därutöver
bidra till utveckling och nytänkande inom
våra frågor, bland annat genom att tillhandahålla aktuell och korrekt information på
ett professionellt och lättillgängligt sätt. De
webbaserade handböckerna inom avtals-,
personal- och löneområdet, VERA, som
lanserades i januari 2014, är ett bidrag till
detta. Ett annat verktyg som vill förmedla
kunskap och inspiration är Ducatus, ett magasin om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet, som kom ut med sitt
första nummer i februari 2013.
Nu blickar vi framåt för nya utvecklingsmöjligheter och siktet inställt på att inom
ramen för Svenska kyrkans verksamhet, nya
struktur och organisation leva upp till vår
vision: Medlemsnytta i framkant!
Helén Källholm
Verkställande direktör

Medlemsnytta i framkant
Våra övergripande mål
• Arbetsgivarna i Svenska kyrkan ska ges goda förutsättningar att utvecklas som
attraktiva arbetsgivare med god arbetsmiljö
• Huvudmännen i Svenska kyrkan ska ges goda förutsättningar att bedriva
begravningsverksamheten på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt

Våra verksamhetsområden
Allt vi gör – rådgivning och service, förhandling, utbildning och konsultinsatser –
utgår från Svenska kyrkans verksamhet och förutsättningar.

arbetsgivarfrågor

begravnings- och
kyrkogårdsfrågor

utbildnings
verksamhet

kollektivavtal

begravningslagen

arbetsrätt

kyrkogårdsförvaltning

utbildningar över
hela landet

arbetsmiljö

kulturarv och
kulturhistoria

lönestatistik, per stift
och för hela landet
pension
rådgivning och
förhandlingar
metoder, mallar och
blanketter
VERA- webbaserat
arbetsgivarverktyg
särskilda insatser kring
styrelsearbete, ledningsgruppsutveckling och
förändringsledning
stöd i omställningsprocesser genom Kyrkans
trygghetsråd

gravskötsel
miljö- och grönytefrågor

utbildningar på grundnivå och med fördjupning
uppdragsutbildningar på
förfrågan från medlemmarna

rådgivning

konferenser, regionalt
och rikstäckande

metoder, mallar och
blanketter

chefs- och ledarskapsutveckling

arbetsvolymmätning
och övrig
mätningsverksamhet
expertutlåtanden
i aktuella
begravningsfrågor
stöd till forskning och
utveckling
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Arbetsgivarna och begravningshuvudmännen
i Svenska kyrkan
2013

2010

2005

2000

Arbetsgivare i Svenska kyrkan
varav
Samfälligheter*
Församlingar som inte ingår i samfällighet

778

796

880

936

273
491

286
496

509
357

611
311

Kyrkliga begravningshuvudmän

731

749

832

879

1 426
884
131
935

1 467
911
141
971

2 212
1 026
148
1 855

2 517
1 081
158
2 206

Några jämförelsesiffror
Församlingar
Pastorat
Kontrakt
Församlingar som ingår i samfällighet

* = från och med 1 januari 2014 ersätts begreppet samfällighet med pastorat

Begravningsverksamheten 2013
731 kyrkliga begravningshuvudmän
3 200 kyrkogårdar och begravningsplatser som förvaltas av Svenska kyrkan
80 procent av de avlidna kremerades
73 718 begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning* (81,5 procent av antalet avlidna)
* = preliminära uppgifter

Antal arbetsgivare/
begravningshuvudmän
i Svenska kyrkan per stift
Luleå stift

Luleå stift: 47/46
Härnösands stift: 52/51
Uppsala stift: 68/67

Härnösands stift

Västerås stift: 51/50
Stockholms stift: 59/28
Uppsala stift
Västerås stift

Karlstads stift

Skara stift
Göteborgs stift
Lunds stift
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Stockholms stift
Strängnäs stift
Linköpings stift
Visby stift
Växjö stift

Visby stift: 22/20
Strängnäs stift: 56/55
Linköpings stift: 49/47
Karlstads stift: 41/40
Skara stift: 51/50
Göteborgs stift: 81/80
Växjö stift: 74/73
Lunds stift: 127/125

Anställda i Svenska kyrkan
Antal**
2013

2010

2007

Procentuell
förändring
(2007-2013)

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

3 879

4 050

4 150

- 6,5 %

Diakoniuppgifter
(Församlingsdiakon, med flera)

1 125

1 132

1 152

- 2,3 %

Prästuppgifter
(Kyrkoherde, komminister, sjukhuspräst, med flera)

3 198

3 296

3 382

- 5,4 %

Kyrkomusikaliska uppgifter
(Kantor, organist, med flera)1

2 110

2 159

2 193

- 3,8 %

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

7 987

8 057

8 190

- 2,5 %

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

3 339

3 469

3 597

- 7,2 %

Totalt

21 638

22 163

22 664

- 4,5 %

Typ av befattning*

* Befattningar enligt BSF 01
**Antal personer som var anställda med månadslön i november 2007, 2010 respektive 2013

Fördelning mellan fackliga
organisationer bland anställda
i Svenska kyrkan

Kommunal 27%
Vision 19%
Kyrkans akademikerförbund 17%
Lärarförbundet 12%
Akademikerförbundet SSR 1%
Ledarna 1%
Jurister, samhällsvetare
och ekonomer 1%
DIK 1%
Övriga 2%
Oorganiserade 19%
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Strukturen i Svenska kyrkan
Arbetsgivarorganisationens verksamhet utgår från församlingens/pastoratets uppdrag att
vara arbetsgivare och huvudman för begravningsverksamheten. Kyrkorådet är pastoratets/
församlingens styrelse och är ytterst ansvarig arbetsgivare och begravningshuvudman. För
att kyrkorådet ska fungera optimalt är det viktigt att roller och ansvarsfördelning är tydligt
definierade.
Från och med 1 januari 2014 har Svenska
kyrkan följande struktur på lokal nivå:

pastorat
KYRKOFULLMÄKTIGE

KYRKOFULLMÄKTIGE

KYRKORÅD

KYRKORÅD

FÖRSAMLING

FÖRSAMLING

Församlingsråd

Församlingsråd

KF u tser l eda möter

Ev. del e ge ra d be fo ge nh et

Att vara styrelse i Svenska kyrkan
I kyrkoordningen anges att kyrkorådet är
styrelse i en församling som inte ingår i ett
pastorat. Likaså att kyrkorådet är styrelse i
ett pastorat. I en församling som ingår i ett
pastorat är församlingsrådet styrelse. Detta
innebär att det finns flera organ som enligt
kyrkoordningen anges vara styrelse i ett pastorat, men att ansvaret är olika. Kyrkorådet
har ansvar för hela pastoratet med dess församlingar. Församlingsrådet har ett begränsat ansvar kopplat till en församling i pastoratet. Kyrkorådets uppgifter och ansvar som
styrelse är detsamma oavsett hur stor församlingen eller pastoratet är. Församlingsrådets uppgift beror, utöver vad framgår av
kyrkoordningen, på vad församlingsinstruktionen anger att församlingen ska göra och
vilka uppgifter kyrkorådet valt att delegera
till församlingsrådet.
Kyrkoherden är ledamot av kyrkorådet
och därmed en del av styrelsen. Kyrkoherden
är också ledamot av församlingsrådet och får
utse en präst som arbetar i församlingen att
vara ledamot i hans eller hennes ställe.
6

församling

(Som inte ingår i pastorat)

Fokus för kyrkorådet är församlingslivet
och uppdraget att utföra den grundläggande
uppgiften är gemensamt med kyrkoherden.
Detta är en viktig del av kyrkosynen i Svenska
kyrkan.
Pastoratet har som pastoralt område det
övergripande ansvaret för att församlingarna utför sin grundläggande uppgift. Kyrko
rådet fattar övergripande beslut inom ramen
för de mål och den inriktning som kyrkofullmäktige fattat beslut om. Kyrkorådet
ska kontinuerligt följa upp verksamheten
och skapa förutsättningar för att det finns
en arbetsorganisation som fungerar. Detta
kräver i sin tur att kyrkorådet får tillräcklig
information om verksamheten. Kyrkoherden
leder all verksamhet och ansvarar därmed
för det operativa arbetet. Kyrkoherden bör
därför kontinuerligt rapportera hur verksamheten fortlöper.

Att vara arbetsgivare i Svenska kyrkan
Av kyrkoordningen framgår att det bland
församlingens uppgifter ingår att anställa och
avlöna personal. Detta gäller för församling-

ar som inte ingår i ett pastorat. I pastoratet
är det en uppgift för pastoratet. Som verkställande organ i pastoratet och som dess styrelse
får kyrkorådet uppgiften att vara arbetsgivare. På samma sätt är det för kyrkorådet i den
församling som inte ingår i ett pastorat.
Arbetsgivare är den juridiska eller fysiska
person som ingår ett anställningsavtal med
en arbetstagare, d v s någon som utför ett
arbete mot en viss bestämd ersättning. 2013
fanns det knappt 780 arbetsgivare i Svenska
kyrkan.
Med arbetsgivarrollen följer ett ansvar
att fullfölja de åtaganden och skyldigheter
som regleras genom lagar och kollektivavtal,
kyrkoordningen och den egna personalpolitiken.
Arbetsgivaransvaret omfattar alla de arbetsförhållanden som gäller från det att en
rekrytering sker och en medarbetare anställs
till att anställningen av något skäl avslutas.
Kyrkorådet är ytterst ansvarig som arbetsgivare och för att se till att församlingen/
pastoratet har en personalpolitik, en god arbetsmiljö och att gällande arbetsrättsliga lagar och avtal efterlevs. Kyrkorådet ska fatta
strategiska beslut om ramarna för personalpolitiken, såsom olika policier (till exempel
arbetsmiljöpolicy) och hur de ekonomiska
förutsättningarna för till exempel den årliga
lönerevisionen och arbetsmiljöarbetet ser ut.
Det operativa arbetet och de enskilda ärendena är frågor för kyrkoherden, som ska
leda all verksamhet. Kyrkoherden är som
chef och arbetsledare en företrädare för arbetsgivaren.

Att vara huvudman för
begravningsverksamheten
I samband med relationsändringen mellan
Svenska kyrkan och staten år 2000 beslutades det att Svenska kyrkan även fortsättningsvis skulle vara ansvarig för begravningsverksamheten, förutom i Stockholms
och Tranås kommuner.
Huvudman för begravningsverksamheten är från och med 2014 pastorat eller
församling som inte ingår i pastorat. Det är
huvudmannens skyldighet att tillhandahålla
gravplatser till dem som vid dödsfallet var
folkbokförda inom en församling eller kommun. Huvudmannen ska även inom det egna

förvaltningsområdet, eller genom avtal med
en närbelägen huvudman, tillhandahålla så
kallade särskilda gravplatser för dem som
inte tillhör ett kristet trossamfund.
För att kunna utföra uppgifterna som
ålagts huvudmännen i begravningslagen
krävs personal, maskiner, lokaler, administration, redskap och förtroendevalt organ.
Kostnaderna för detta finansieras av begravningsavgiften, som alla som är folkbokförda
i Sverige betalar. Intäkterna och kostnaderna
för begravningsverksamheten ska särredovisas eftersom begravningsavgiften inte får
finansiera annan verksamhet som församlingen bedriver.
Som huvudman för begravningsverksamheten bedriver församlingen myndighetsutövning med stöd av begravningslagen.
Exempel på sådan myndighetsutövning är
flyttning av gravsatt stoft eller aska, förverkande av gravrätt och anstånd med gravsättning av aska med mera.
De förtroendevalda har en rad olika frågor att besluta om när det gäller kyrkogårdsoch begravningsverksamheten. Det handlar
om vilka gravskick som ska erbjudas, olika
praktiska frågor i samband med begravning
och kyrkogårdsskötsel, ordningsregler, vilka
servicetjänster som ska erbjudas och, inte
minst, olika etiska överväganden.

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).
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Hos Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation förenas förhandlings- och arbetsrättslig
kompetens med särskild insikt om kyrkans
behov och kännedom om det särskilda regelverk som gäller för Svenska kyrkan genom
kyrkoordningen.
Arbetsgivarorganisationen företräder sina
medlemmar gentemot de fackliga organisationerna och träffar centrala kollektivavtal
som rör löner och allmänna villkor för de
anställda samt särskilda villkor för den egna
branschen. Utöver dessa intresseförhandlingar företräder arbetsgivarorganisationen
sina medlemmar när det uppstår tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare, exempelvis vid tvister om anställningar, löneutbetalningar och uppsägningar.
Ett viktigt område för arbetsgivarna 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. Det finns både centralt
placerade rådgivare med särskild expertkunskap inom bland annat lönebildning, pension och omställningsfrågor och regionalt
placerade rådgivare med bred HR-kunskap.
De regionala handläggarna har huvudansvar
för arbetsgivarna i ett eller flera stift, som
därmed får tillgång till kompetens och stöd
i sin närhet.

Arbetsgivarfrågor

” Arbetsgivarna i Svenska kyrkan ska ges
goda förutsättningar att utvecklas som
attraktiva arbetsgivare med god arbetsmiljö”

Centrala förhandlingar och tvister i tingsrätt/arbetsdomstolen

Centrala förhandlingar
Tingsrätt/arbetsdomstolen

2013

2012

2011

2010

2009

13

8

17

15

24

6

2

4

5
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Flertalet centrala förhandlingar under 2013 har rört tvist med anledning
av brott mot kollektivavtal eller tvist med anledning av brott mot
anställningsskyddet. Processerna i tingsrätt och arbetsdomstol har rört
tvister med anledning av avskedande, uppsägning på grund av personliga
skäl samt brott mot medbestämmandelagen.
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Arbetsgivarfrågor

Särskilda satsningar
Samverkan med externa
kompetenser
I samverkan med externa kompetenser erbjuder arbetsgivarorganisationen särskilda
satsningar inom ledarskap och styrelsearbete. Många insatser har efterfrågats i samband med organisationsförändringarna vid
årsskiftet 2013/2014.
Genom att knyta expertkompetens inom
sakområden till arbetsgivarorganisationens
befintliga kompetens om Svenska kyrkans
verksamhet och organisation kan arbetsgivarna få goda förutsättningar att arbeta med
olika typer av utvecklingsfrågor.
Att vara styrelse – ett uppdrag för kyrkorådet
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.
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
erbjuder konsultativa insatser där vi tillsammans med kyrkorådet arbetar processinriktat för att tydliggöra styrelsens uppdrag och
roller samt att vidareutveckla kyrkorådets
arbetsformer. Utgångspunkten är de krav
och förväntningar som kyrkan och samhället
har och som tydliggör vad det innebär att
vara kyrkorådsledamot.
Förändringsprocesser
Arbetsgivarorganisationen tillhandahåller
olika tjänster till arbetsgivare som befinner
sig i ett förändringsskede. Förutom rådgivning, förhandlingshjälp och övrigt biträde
tillhandahålls också ledningsstöd i hela förändringsprocessen.
Ledningsgruppsutveckling
I många församlingar och pastorat har nya
ledningsgrupper bildats efter organisationsförändringar. I sådana förändringsprocesser
utmanas ledarskapet och ställs på sin spets.
Arbetsgivarorganisationen erbjuder processstöd till ledningsgrupper för att utveckla roller och arbetet i gruppen och gentemot medarbetarna.

10

Verktyg för arbetsgivarstöd – VERA
Arbetsgivarorganisationen har under 2013
tillsammans med Draftit AB utvecklat
VERA, ett webbaserat arbetsgivarstöd som
omfattar områdena arbetsrätt, arbetsmiljö,
lön och lönerelaterade skattefrågor. VERA
är till för den som ansvarar för arbetsgivar-,
personal- och lönefrågor. Innehållet uppdateras kontinuerligt och baseras på gällande
lagar, regler och domstolspraxis. Innehållet
är anpassat till Svenska kyrkans kollektivavtal och kyrkoordningen. VERA är ett modernt verktyg som innebär en ökad service
för medlemmarna och kompletterar den personliga rådgivningen. Med hjälp av VERA
har arbetsgivarna möjlighet att själva söka
information. VERA tillhandahålls inom ramen för medlemsavgiften.

FOTO: MIK E AL GU STAV S EN

Arbetsgivarfrågor

Ur motiveringen:
”Svenska kyrkans
arbetsgivarorgani
sations nya tjänste
pensionsplan är en
innovation då den
går tvärs emot
utvecklingen vad
gäller pensionsplaner
i Sverige”.

Pensionsavtalet
Hösten 2012 presenterade Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation ett förslag till nytt
tjänstepensionsavtal. Under 2013 påbörjades förhandlingarna med de fackliga parterna. Förslaget innebär en kombination av
premiebestämd och förmånsbestämd pension. Förhandlingar kommer sannolikt att
pågå under hela 2014.
En viktig fråga är utformningen av övergångsregler. Utgångspunkten för arbetsgivarsidan är att övergången från den gamla
pensionsplanen till den nya pensionsplanen
ska vara så kort som möjligt för att underlätta tillämpningen för arbetsgivarna.

Stor uppmärksamhet från
försäkringsbranschen
Förslaget till nytt pensionsavtal utsågs i april
2013 till Årets innovation i försäkringsbranschen. Insurance Awards arrangeras av
Risk & Försäkringar i samarbete med IFU,
en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Arbetsgivarorganisationen vann sin
kategori, årets innovation, i konkurrens
med AIG, InsureSec, SPK och Trygg-Hansa.
– Vi är väldigt stolta över att vårt förslag till
nytt pensionsavtal blir uppmärksammat på
detta sätt, sa Helén Källholm, VD vid Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation, efter pris
utdelningen.

– Vårt förslag går ut på att ge arbetsgivarna bättre kostnadskontroll utan att arbetstagarna får sämre pension. Vi vill leva
vår värdegrund också när det gäller pensionsavtal.
Priset delades ut vid en ceremoni i form av
ett diplom och en check på 10 000 kronor
som kan användas för deltagande i utbildningar som anordnas av IFU.
Kyrkans pensionskassa
Kyrkans pensionskassa förvaltar och administrerar
tjänstepensionen för anställda i Svenska kyrkans
församlingar, pastorat och stift. Pensionskassan
är en försäkringsförening och står därmed under
Finansinspektionens tillsyn.
Pensionskassan har
• nästan 70 000 försäkrade individer
• ett pensionskapital på drygt 12 miljarder kronor
• en avkastning på kapitalet på 4,4 procent
• nästan 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
2008-2013
Medellön
2008-2013
55 000

50 000

45 000

Månadslön

Månadslön

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kanslichef/verksamhetschef

40 200

42 600

43 800

45 100

47 000

48 400

Kyrkoherde

39 700

41 500

43 300

44 300

45 900

47 600

Kyrkogårdschef

33 800

35 500

36 000

37 300

38 200

39 600

Kyrkokamrer

30 700

32 100

33 400

34 300

35 700

37 000

Komminister

28 900

30 000

30 900

31 600

32 500

33 500

Organist

28 500

29 600

30 500

31 200

32 100

33 000

Diakon

25 100

26 200

27 000

27 700

28 600

29 400

Kantor

24 200

25 200

26 000

26 700

27 500

28 300

Församlingspedagog

23 200

24 200

25 000

25 600

26 300

27 100

Förskollärare

22 700

23 600

24 300

24 800

25 600

26 500

Assistent

21 600

22 500

23 200

23 800

24 600

25 300

Kyrkvaktmästare

20 500

21 400

22 100

22 600

23 300

23 900

Fritids/ungdomsledare

20 000

21 000

21 700

22 100

22 800

23 400

Kyrkogårdsarbetare

19 700

20 500

21 000

21 600

22 100

22 700

Samtliga ovanstående befattningar

27 000

28 279

29 157

29 907

30 871

31 836

Samtliga befattningar i kyrkan

24 200

25 200

26 000

26 600

27 400

28 200

Medellön 2013
Befattning

Kvinnor

Män

Kvot K/M*

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

46 800
36 400
22 300
23 500
32 600
29 400
28 200
33 300
25 300
27 100
47 300
23 500
26 500
40 500
27 600

50 100
38 100
22 900
24 100
33 300
29 900
28 600
33 700
25 500
27 300
47 600
23 100
25 800
39 400
29 200

0,93
0,96
0,97
0,98
0,98
0,98
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
1,02
1,03
1,03
0,95

Arbetsgivarfrågor

Löneskillnader mellan kvinnor och män

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

Om lönestatistiken
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
gör varje år, tillsammans med de fackliga organisationerna, en sammanställning av utbetalda löner i november månad. Syftet med
sammanställningen är att parterna ska få en
gemensam bild av löneutvecklingen inom
Svenska kyrkan.
Till grund för insamlingen finns en modell
för klassificering (BSF) av olika befattningar
för att jämförelser ska kunna göras mellan olika befattningar och mellan olika år.
Klassificeringen är en förutsättning för jämförelserna men kan även innebära att djupare analyser behöver göras för att förklara
resultat. Exempel på befattningsgrupper som
innehållsmässigt kan variera mycket när det
gäller befattningens innehåll och ansvar är
till exempel kamrer och kyrkoherde. Andra
befattningsgrupper är mer homogena som
till exempel församlingsdiakon och kantor.
Alla arbetsgivare lämnar uppgifter till
SCB och i tabeller redovisas dels statistik för

olika åldersgrupper och dels en könsuppdelad statistik. För att uppgifter ska redovisas
krävs att fler än fem arbetstagare finns. För
att kunna dra någorlunda säkerställda slutsatser av materialet krävs stora grupper. Är
grupperna för små blir individuella löneskillnader en grund för feltolkningar av gruppens
löner. Av denna anledning kommenterar vi
inte enskilda stifts lönestatistik utan använder statistik för samtliga stift som utgångspunkt för våra analyser.
Den redovisade statistiken visar faktiska
löner. Ingen korrigering/vägning har gjorts
med hänsyn till att det finns skillnader mellan grupperna avseende till exempel ålder
eller utbildning. Det innebär att en tolkning
av resultatet måste göras med försiktighet
och att det inte går att direkt svara på om
det till exempel finns osakliga löneskillnader
mellan könen. Däremot är det möjligt att
konstatera att skillnader är oförklarade och
kan behöva förklaras med djupare analyser.
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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.
Genom Kyrkans trygghetsråd erbjuds
uppsagda arbetstagare ett förstärkt omställningsprogram med en personlig coach som
bland annat ska ge stöd vid kompetensinventering, guidning till andra möjliga branscher
och yrken, karriärplanering, personlig rådgivning, upprättande av CV och simulerade
intervjuer.
Arbetsgivare kan ansöka om stöd i processen inför en uppsägning eller stöd till teamutveckling efter att uppsägningen är gjord,
för att stärka de anställda som blir kvar.
Omställningsavtalet utökades 2013 med
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. Detta är en försöksverksamhet som gäller under tre år.
Stöd genom Kyrkans trygghetsråd 2013
(2012 års siffror inom parentes)
43 (55) uppsagda arbetstagare fick coachningshjälp
12 (22) fick nytt arbete efter coachningen
8 (2) arbetstagare fick löneutfyllnad*
13 (3) arbetstagare fick AGE-ersättning**
6 (14) arbetstagare gick vidare till studier
15 (10) arbetstagare beviljades studiestöd
2 (3) arbetstagare fick aktivitetsstöd
4 (5) arbetsgivare fick stöd i uppsägningsprocesser
1 arbetstagare fick avtalspension
1 arbetstagare startade eget företag

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

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

Omsättning och kapital för Kollektivavtalsstiftelsen Svenska kyrkans trygghetsråd

Avgifter från arbetsgivarna*
Avkastning
Utbetalning för omställningsstöd,
varav utbetalt till utförare
Förmögenhet
Fritt eget kapital

2013
7 698 481
5 114 988
4 234 088
1 859 775
134 736 871
122 489 793

2012
3 854 801
5 269 914
4 753 820
2 410 744
117 325 950
113 690 055

* Avgiften från arbetsgivarna, räknat i procent av bruttolönerna, var 0,3 procent 2008,
0,05 procent 2012 och 0,1 procent 2013.
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2008
19 582 835
1 956 456
1 208 560
980 338
54 380 599
54 380 599

Årets arbetsgivare
i Svenska kyrkan
I november korades för andra gången Årets
arbetsgivare i Svenska kyrkan. Bland fyra
välförtjänta finalister utsåg juryn Nor-Seger
stads församling till vinnare.
Juryns motivering
”Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan 2013 arbetar
aktivt med personal- och arbetsmiljöfrågor och
har ett helhetstänkande som bland annat innefattar
jämställdhet och arbetsorganisation.
Arbetsmiljöarbetet har sin utgångspunkt i en tydlig
struktur och i medarbetarnas delaktighet.
Dessutom har miljöfrågorna en mycket framträdande
plats i församlingen.
Årets arbetsgivare har visat att en bra personalpolitik
och en god arbetsmiljö är möjlig även med mindre
resurser.”

– Det är jättestort för oss att bli uppmärksammade på detta sätt! säger Harald Cohén,
kyrkoherde i Nor-Segerstads församling.
– Trots att vi är en liten församling har vi
kunnat driva både ett arbetsmiljöarbete och
ett miljöarbete som genomsyrar hela verksamheten. Fördelen med att vara en liten
församling är att alla ser varandra och kan
hjälpas åt, trots olika uppdrag. Men man får
inte glömma hur viktigt det är med strukturer och systematik, till exempel när det gäller
arbetsmiljö och kommunikation.
– En av de viktigaste erfarenheterna jag
bär med mig är att allt hänger ihop! Oavsett
om det handlar om jämställdhet eller arbetsmiljö så är det pusselbitar i en större helhet.

Arbetsgivarfrågor

F OTO: JOS EF IN C ASTERY D

Årets arbetsgivare i
Svenska kyrkan, NorSegerstads församling,
representerad
av anställda och
förtroendevalda:
Thure Sjödahl, Mariette
Eriksson, Tomas Asp,
Ann-Charlotte Uggla
samt Harald Cohén,
flankerade av Eva
Vingård, jurymedlem,
samt Helén Källholm,
VD Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation.

I slutändan gör vi allt detta för att kunna
fokusera på vår verksamhet och för att vi ska
trivas på arbetsplatsen.
Nytt för året var att en särskild jury först
valde ut finalister och sedan en vinnare. Sju
arbetsgivare inom Svenska kyrkan hade nominerats av medarbetare, förtroendevalda
eller fackliga representanter. Fyra av dessa
utsåg juryn till finalister. Finalisterna deltog
vid prisutdelningen den 5 november där Eva
Vingård, professor och jurymedlem, föreläste om friska företag och organisationer.
Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan
Juryn består av:
Ingela Gardner Sundström, Sveriges kommuner och
landsting, SKL,
Sture Nordh, tidigare ordförande i TCO,
Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin,
Uppsala universitet,
Johan Blix, kyrkoherde i Täby församling, Årets
arbetsgivare i Svenska kyrkan 2012 och
Jösta Claeson, ordförande Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation.
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.
Prissumman är 30 000 kronor.
Nomineringarna skickas in av medarbetare, förtroendevalda eller fackliga representanter. En arbetsgivare
kan nominera sig själv.
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Särskilda regler gäller när arbetsgivaren behöver vidta disciplinära åtgärder, säga upp
eller avskeda en präst eller diakon. Om arbetsgivaren missar att vidta åtgärder i rätt tid
kan reglerna i kyrkoordningen och reglerna i lagen om anställningsskydd komma på
hanteringsmässig kollisionskurs.
Det förekommer att anställda i Svenska kyrkan av personliga skäl inte kan vara kvar i sin
anställning eller behöver tilldelas en disciplinär varning. Brottslighet, annan misskötsamhet eller samarbetssvårigheter kan göra
att arbetssituationen blivit ohållbar. När
man som arbetsgivare behöver vidta arbetsrättsliga eller disciplinära åtgärder gentemot
en anställd på grund av personliga skäl finns
bestämmelser att följa i lagen om anställningsskydd (LAS), Svenska kyrkans avtal
och i den praxis som utvecklats i Arbetsdomstolen. Dessa regler gäller för alla. För
präster och diakoner tillkommer sedan år
2000 en bestämmelse om befogenhetsprövning: ”Beslut om uppsägning, avskedande
eller omplacering av en präst och beslut om
disciplinär åtgärd mot en präst får fattas endast om domkapitlet har prövat att beslutet
inte skulle strida mot kyrkoordningens regler om tillsyn från biskop och domkapitel
vad gäller lära, utövande av vigningstjänsten
och efterlevnad av vigningslöften.” (Kyrkoordningen 31 kap 14 § och i princip likalydande för diakoner i 32 kap 14 §.)
Det är arbetsgivarens befogenhet att vidta
åtgärder som ska prövas. Bakgrunden är
den så kallade dubbla ansvarslinjen: prästen
och diakonen är ansvarig inför biskop och
domkapitel för hur läran förkunnas och vigningslöftena efterlevs. Prästen är samtidigt
ansvarig inför sin arbetsgivare för hur anställningsavtalet efterlevs, men arbetsgivaren
får inte göra sig av med prästen på grund
av skiljaktiga uppfattningar om hur läran
ska förkunnas, om hur vigningstjänsten ska
utövas eller om hur vigningslöftena efterlevs.
Kyrkoordningens bestämmelse vill slå vakt
om principen om ”predikstolens frihet”.
Det är arbetsgivaren som kan och ska
begära befogenhetsprövning hos domkapitlet. Den berörda prästen eller diakonen kan
överklaga domkapitlets beslut i en fråga om
befogenhetsprövning till Svenska kyrkans
överklagandenämnd. Befogenhetsprövning-

en är inte klar förrän överklagandenämnden
sagt sitt.
Om ingen annan lösning återstår än uppsägning eller avskedande på grund av personliga skäl måste underrättelse till den
enskilda och varsel till den fackliga organisationen ske inom två månader efter att arbetsgivaren fått kännedom om problemet.
En befogenhetsprövning kan ta längre tid
än två månader. Det idealiska är att en befogenhetsprövning hinner ske innan besked
till den enskilda och varsel till facket lämnas. I andra hand kan man underrätta den
anställde, varsla den fackliga organisationen
och begära befogenhetsprövning i ett sammanhang. När en åtgärd på så vis är inledd
men inte beslutad kan den ”vila” under tiden
som befogenhetsprövning pågår.
Att ett ärende på så vis vilar innebär ändå
en påfrestning för arbetsgivaren och arbetsorganisationen. Den som är varslad om uppsägning ska enligt huvudregeln vara kvar på
arbetsplatsen under varseltiden, uppbära lön
och kan eventuellt genom sin närvaro påverka arbetsklimatet.
I förarbetena till regeln om befogenhetsprövning i kyrkoordningen anges att ”de
tidsgränser som enligt lag och avtal finns för
arbetsgivaren att vidta åtgärder av det slag
som behandlas i paragrafen gör det nödvändigt med en skyndsam handläggning i alla
instanser, när ärenden avseende befogenhetsprövning ska avgöras.”

Arbetsgivarfrågor

Arbetsrätten och kyrkoordningen

Texten är hämtad ur Ducatus nr 4/2013
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Avtalsförhandlingar
I slutet av maj 2013 träffade parterna på
Svenska kyrkans avtalsområde överenskommelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är
treårigt och viktiga avtalsfrågor ska hanteras
under avtalsperioden.
Avtalet gäller för perioden den 1 april 2013
till och med den 31 mars 2016. Löneöversyn
sker den 1 april 2013, 2014 och 2015. Löne
ökningsnivån är lägst 2,4 % för 2013 och
2,2 %för 2014 och 2015.
För Kommunal gäller översyn vid motsvarande tidpunkter med 600 kr för 2013 och
550 kr för 2014 och 2015.
Särskilda ersättningar höjs med ramen
6,8 % fördelat på två tillfällen, april 2013
och april 2014. Löneökningen ligger i nivå
med rådande riktmärke på den övriga arbetsmarknaden.
Ett viktigt önskemål från kyrkans arbetsgivare var att åstadkomma ett avtal som
sträcker sig längre än ett år. Det ger arbetsgivarna utrymme att fokusera på kyrkans pågående förändringsarbete och gör det också
möjligt för arbetsgivarorganisationen att arbeta mer långsiktigt med avtalet.

Löneavtalet
Arbetsgivarorganisationen strävade under
förhandlingarna mot att löneavtalet ska ha
en enhetlig utformning för arbetstagarna
oavsett facklig tillhörighet. Parterna har under senare år haft en gemensam uppfattning
att löneavtalet bör moderniseras och göras mer pedagogiskt utan att förändra den
grundläggande inriktningen om individuell
och differentierad lönesättning.
En arbetsgrupp tillsattes efter 2012 års
förhandlingar i syfte att utarbeta ett nytt gemensamt löneavtal som parterna kunde enas
om i 2013 års förhandlingar. Det visade sig
emellertid att parterna stod för långt ifrån
varandra för att nå en övergripande överenskommelse. Några förändringar har ändå
skett i löneavtalet. En ny skrivning är att
arbetsgivarens lönesättning ska genomföras
konsekvent utifrån lönepolitik och kända
lönekriterier oavsett om löneöversynen sker
i förhandling eller genom lönesättande samtal.
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Regeln i löneavtalet som möjliggör för
arbetsgivare att avvika från bestämmelserna om lägst utrymme där arbetstagarorganisation har färre än fem medlemmar har
skärpts. Nu är det krav på lokal förhandling
i den frågan med berörd arbetstagarorganisation om arbetsgivaren överväger att underskrida avtalets lägsta utrymme för någon
individ.
I det nya avtalet har även visstidsanställda
fått rätt till årlig löneöversyn. Om löneöversynen leder till lönehöjning görs ingen avräkning från utrymmet.
Lärarförbunden träffade 2012 ett fyraårigt avtal med Sveriges kommuner och landsting. Det avtalet gav lärarna ett utrymme på
lägst 4,2 % det första avtalsåret att jämföra
med övriga arbetsmarknadens 2,6 %.
I avtal 2013 har arbetsgivarorganisationen och lärarförbunden kommit överens om
att till lärargruppen avsätta mellanskillnaden mellan 4,2 % och 2012 års faktiska löneutfall för gruppen av lärare som uppfyller
skollagens krav på lärare eller förskollärare.
Detta innebär att förskollärare och lärare
anställda av kyrkans arbetsgivare 2013 ska
kunna göra en relativ löneförflyttning.

Allmänna bestämmelser
Liksom för i stort sett hela den övriga arbetsmarknaden har antalet dagar med föräldrapenningtillägg nu höjts till 180 dagar
för barn som är födda från och med den 1
juli 2013.
I Kyrkans AB 12 infördes en regel om att
både arbetsgivare och arbetstagare kan säga
upp en tidsbegränsad anställning som är avsedd att pågå en längre tid än tre månader.
Parterna är i Kyrkans AB 13 överens om att
den möjligheten endast finns om grunden för
uppsägning är personliga skäl. Det är alltså
inte möjligt att använda regeln vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Särskilda bestämmelser
För att stärka säsongsanställdas möjlighet
att erhålla tillsvidareanställning har avtalet
kompletterats med en regel om att all personalplanering ska ske med utgångspunkt i

Arbetsgrupper
Parterna har tillsatt arbetsgrupper i frågor
som inte gått att lösa under förhandlingarna.
En arbetsgrupp arbetar med hur parterna gemensamt ska kunna förenkla och förbättra
löneavtalet. För arbetsgivarorganisationens
del står inriktningen av löneavtalet fast,
vilket innebär att löneavtalet ska ge varje
enskild arbetsgivare stort inflytande över
både löneökningarnas storlek och fördelning bland medarbetarna. Inriktningen ska
vara att lönesättning allt mer och för allt fler
hanteras i dialog mellan arbetsgivare och
arbetstagare, så kallat lönesättande samtal.
Strävan mot att löneavtalet ska ha en enhetlig utformning gentemot samtliga arbetsgivarorganisationens motparter kvarstår. Parterna är överens om att ett nytt löneavtal ska
utformas enkelt och logiskt.
En annan fråga som kommer att behandlas i en partsgemensam arbetsgrupp är ändring i de allmänna bestämmelser som möjliggör att växla semesterdagstillägget mot extra
betalda lediga dagar. Frågan var uppe under
avtalsförhandlingarna 2013 men eftersom
det då fanns olika uppfattningar inom de
fackliga organisationerna men även inom
arbetsgivarorganisationens medlemmar om
dels behov av en sådan förändring och dels
hur den i så fall skulle utformas rent tekniskt
bildades en partsgemensam arbetsgrupp som
ska vara färdig den sista september 2014.
Arbetsgruppen som arbetsgivarorganisationen har tillsammans med Lärarförbundet
om att bearbeta arbetstidsfrågan för förskollärare fortsätter under avtalsperioden.

PU-avtalet
Det personalpolitiska utvecklingsavtalet,
PU-avtalet, har nu funnits i mer än 20 år.
Parterna är överens om att ett nytt avtal ska
utarbetas inom det personalpolitiska rådet i
Svenska kyrkan. Förhoppningen är att par-

terna ska kunna träffa överenskommelse
om nytt PU-avtal inom ett år. En viktig inriktning i ett nytt avtal är framtagande av
ramavtal för samverkan mellan arbetsgivaroch arbetstagarparter som ska främja fortlöpande utveckling av verksamhetens effektivitet, kvalitet och service. Under 2013 års
förhandlingar var parterna överens om att
vissa frågor, såsom till exempel åtgärder för
mångfaldsarbete och verktyg för att arbeta
mot diskriminering, ska föras till översynen
av det personalpolitiska utvecklingsavtalet.

Arbetsgivarfrågor

verksamhetens behov och att redan anställd
personals kompetens eller utvecklingsmöjligheter vägas mot nyrekryteringsbehovet.
Arbetsgivaren ska således noga överväga om
det inom gruppen säsongsanställda kyrko
gårdsvaktmästare kan finnas någon med
kvalifikationer att erhålla en tillsvidareanställning.

Utlandsavtalet
För den verksamhet som bedrivs av Svenska
kyrkan i utlandet finns kollektivavtal för
Svenska kyrkans utlandsanställda. Avtalet
i dess nuvarande utformning har gällt från
och med år 2000. Parterna har under de senaste avtalsförhandlingarna sett ett behov
av att se över avtalet från grunden för att
anpassa avtalet till den utveckling som sedan
dess skett inom utlandsverksamheten. Parterna enades därför under senaste avtalsförhandlingen att tillsätta en partssammansatt
arbetsgrupp med uppdrag att se över avtalet
i grunden. Arbetsgruppen kommer till exempel att ta upp frågor om anställningsform,
lönemodeller och försäkrings- och pensionsfrågor. Uppdraget påbörjades hösten 2013
och ska vara avslutat med förslag till färdig
avtalstext senast vid årsskiftet 2014 – 2015.
Om parterna är överens kring arbetsgruppens förslag till avtalstext genomförs denna
under avtalets giltighetsperiod.

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.
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Kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen
tecknar för arbetsgivarnas räkning
Löneavtal som innehåller grundläggande prin-

Bilersättningsavtal, BIA, reglerar ersättning

ciper för lönesättning, löneöversyner och förhandlingsordning för avtalsperioden.

när arbetstagaren använder egen bil i tjänsten.

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 Svenska
kyrkan som reglerar tjänstepension för alla
anställda, efterlevandepension samt möjlighet
till avtalspension.

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,

som bland annat innehåller regler om 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

Personalpolitiskt utvecklingsavtal, PU-avtalet,

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

tare hos stiftens egendomsförvaltning.

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

grundläggande regler om förhandling, upprättande av kollektivavtal och information enligt
lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS-KL, som ger

Kommunalt avtal om förhandlingsordning
m.m., KAF-00, skapar goda förutsättningar

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFAKL, som ger arbetstagaren ekonomisk trygghet

för att så långt som möjligt genomföra centrala
förhandlingar om lön och allmänna anställningsvillkor med ekonomiskt rimliga resultat.

Traktamentsavtal, Trakt 04, reglerar de eventuella merkostnader som en arbetstagare kan
ha haft under tjänsteresa.
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Kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och GS, Facket för skogs-,
trä- och grafisk bransch, gäller för skogsarbe-

arbetstagaren mer sjuklön om sjuklöneperioden
överstiger 90 dagar.

vid arbetsskador och olycksfall på arbetsplatsen
samt färdolycksfall.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, som ger
anhöriga ekonomiskt stöd vid dödsfall.
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Ett händelserikt år – 2013
4 februari
Jämställdhet i förändringstider
Kyrkokansliet i Uppsala och Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation bjöd in stiftens
jämställdhets- och arbetsmiljöhandläggare
samt fackliga företrädare till en konferens
där bland andra Fredrik Bondestam, forskare
i genusvetenskap, föreläste på temat
”Ojämställdhet i förändring”.

12-13 mars
Vinterkonferens för
begravningsverksamheten
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och
nätverket för begravningsverksamheten i Skara
stift bjöd in till vinterkonferens. Under konferensen behandlades frågor om samverkan,
återlämnade gravplatser, ledarskap och med
arbetarskap samt psykosocial arbetsmiljö.

17-19 april
Presidiekonferens i Stockholms stift
Arbetsgivarorganisationen anordnade tillsammans med Stockholm stift en presidiekonferens
med temat ”Möte med förändring”. Cirka 260
förtroendevalda, kyrkoherdar och andra tjänstemän från Stockholms församlingar deltog i
konferensen.

24 april
Årets innovation i försäkringsbranschen

22-26 maj

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
tilldelas utmärkelsen Årets innovation i
försäkringsbranschen för förslaget till nytt
tjänstepensionsavtal som förhandlas med start
under hösten 2013.

Gotlands kyrkvecka
Arbetsgivarorganisationen medverkade i ett
seminarium om förändringsarbete, ett seminarium om styrelsearbete samt i ett seminarium i
form av kyrkogårdsvandring.
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27 maj
Avtal 13 klart
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
träffade ett treårigt avtal med en total löne
ökningsnivå på lägst 6,8 % för de 22 000
anställda inom Svenska kyrkan. Grupper som
särskilt uppmärksammas i det nya avtalet är
visstidsanställda och föräldralediga, lärare
och förskollärare.

Maj-juni
Arbetsgivarkonferenser
På de 13 stiftsvisa arbetsgivarkonferenserna
samlades nästan 600 valda ombud. Programmet innehöll information om aktuella arbetsgivarfrågor och pågående avtalsförhandlingar
samt specifika frågor för respektive stift. Dessutom diskuterades, i seminarieform, värdet av
en god arbetsmiljö.

Juni
Avtalskonferenser
Avtalskonferenser med information om nyheter
i Avtal 13 samlade vid 17 tillfällen drygt 600
representanter från arbetsgivarna.

5 november
Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan
Nor-Segerstads församling utsågs till Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan. Vid prisutdelningen
föreläste Eva Vingård om friskfaktorer i offentlig sektor och företag.

6 – 7 november
Fullmäktige och samrådskonferens
Fullmäktige beslutade bland annat att göra
stadgeändringar som innebär att arbetsgivarkonferenser ska hållas minst vart fjärde år, då
ledamöter till fullmäktige ska utses.
Vid samrådskonferensen diskuterades genomförda och pågående avtalsförhandlingar samt
arbetsgivarorganisationens förslag till nytt
tjänstepensionsavtal.
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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 grönytefrågor samt mätning och
arbetsorganisation.
Vanligt förekommande rådgivningsärenden under 2013 har varit frågor om gravrätter, gravstenar och clearing.

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.

Nätverk för nya kyrkogårdschefer

Mätningsverksamheten

För att möta de behov som finns av erfarenhetsutbyte för nya chefer inom begravningsverksamheten bjöd arbetsgivarorganisationen under hösten 2013 in till en nätverksträff.
Detta är särskilt viktigt då pensionsavgången
i branschen är hög och viktig kompetens på
väg att försvinna. 23 relativt nyblivna chefer
och ledare inom kyrkogårdsförvaltning med
budget- och personalansvar deltog. Nätverket vill möta de behov som finns för att dela
erfarenheterna att vara chef inom Svenska
kyrkan och samtidigt ansvara för det statliga
uppdraget begravningsverksamhet.
Vid nätverksträffen fick deltagarna möta
arbetsgivarorganisationens experter inom
kyrkogårds- och begravningsverksamhet,
arbetsrätt, arbetsmiljö och övriga personaloch avtalsfrågor samt arbetsvolymmätning
och bemanning. Nätverket har i första hand
fokus på ledarskapsfrågor men även verksamhetsfrågor av olika slag diskuterades.
För deltagarna är det ett tillfälle till inspiration och möjlighet att ta del av lösningar på
likartade problem.

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

Begravningsfrågor

”Huvudmännen i Svenska kyrkan ska ges goda
förutsättningar att bedriva begravningsverksamheten
på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt”

– 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
Vid årsskiftet 2013/2014 fanns det 55 mätningsuppdrag. 57 nya uppdrag inkom under
året.
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Ny handbok för begravnings
verksamheten
Arbetsgivarorganisationen har sedan lång
tid tillbaka tillhandahållit en handbok för
begravningsverksamheten. Syftet med handboken är att underlätta för den som på olika
sätt arbetar med begravningsverksamhet och
kyrkogårdsfrågor.

Översättningar av Om begravning
Skriften Om begravning, som hösten 2012
ersatte Vad får jag för min begravningsav
gift?, översattes 2013 till engelska och arabiska. Översättningarna tillhandahålls till
de förvaltningar som har behov av att informera om begravningsavgiften, gravsättning
med mera på andra språk än svenska. Planer finns att översätta informationen till fler
språk.

لجنازات
ول ا
حوالدفن
والحرق

About funerals,
burials and
cremations

اع القبور
الدفن والحرق زة • أنو
الجنا
عات
• ترشي الدفن • مراسم رث الرماد
دفن أو ن
• رسوم ألكفان و
• دفن ا

• Burial and cremation legislation
• Burial fee • Funeral ceremony • Types of graves
• Burial of coffins and burial or scattering of ashes

1

Under våren 2013 trycktes en uppdaterad
version av handboken. Nyheter är bland annat att clearing lagts i ett eget kapitel och
att det finns särskilda avsnitt om arbetsmiljö
och etik på kyrkogården. Innehållet är också
uppdaterat efter lagändringarna som trädde
i kraft den 1 maj 2012.

Hyressättning av tjänstebostäder
Arbetsgivarorganisationen hyressätter alla tjänstebostäder som finns i Svenska kyrkan,
förutom biskopsgårdarna. Vid ingången av 2013 fanns 363 tjänstebostäder i Svenska
kyrkan. Ett 40-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 2013 varierade hyreshöjningarna från 0,80 procent till 3,95 procent.
Medelhöjningen för tjänstebostäderna var 2,00 procent (2,49 procent 2012). Enligt
kollektivavtalet ska hyran för tjänstebostaden motsvara hyran för en likvärdig bostad på
orten och därför görs jämförelser med allmännyttans hyror i respektive kommun.
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Vinterkonferens
I mars 2013 anordnade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för första gången en
vinterkonferens för begravningsverksamheten.
Konferensen hade en interaktiv form där
experter och praktiker växelverkade i programmet. Konferensen fyra teman – samverkan, återlämnade gravplatser, ledarskap och
medarbetarskap samt psykosocial arbetsmiljö – behandlades i en trestegsraket: Problemställningen presenterades av en arbetsgrupp.
Därefter tillförde en expert kunskap och
orientering. Deltagarna behandlade sedan
frågan i seminarium från vilka återkoppling
gavs till alla deltagare. Vinterkonferensen arrangerades i samverkan med Nätverket för
begravningsfrågor i Skara stift.

Röster från konferensen:
Alexander Ryman, kyrkogårdsmästare i
Alingsås, konstaterar att det är en spännan-

de tid och att vinterkonferensen kom med
många konstruktiva impulser.
– Det har varit väldigt bra föredrag och
moderatorns egna tankar om ledarskap gav
mig en bra tankeställare, säger han.
– Jag tycker också att det var bra med dis
kussionerna kring strukturfrågorna. Det blev
så tydligt att bollen ligger hos oss. Om vi inte
tar initiativ till att samverka är risken att det
trycks på oss mindre lyckade förändringar
uppifrån.
– Det har varit en bra konferens, bland annat för att det fanns en spänst i programmet,
säger Eva Zakrisson, förtroendevald i Trollhättan, tidigare kyrkokamrer i Stenungsund.
– Det blev inte så långa pass, utan många
avbrott när mikrofonen letade efter röster bland åhörarna. Inte en chans ens efter
lunch att man skulle nicka till! Och teatern
var både ett givande och roligt inslag.

Uppsala kyrkogårdar utsågs till Årets kyrkogårdsförvaltning 2013.
Enligt juryn som utsett pristagaren arbetar Uppsala kyrkogårdar föredömligt för att
minska miljöpåverkan. Förvaltningen har en
framsynt organisation som rymmer ett effektivt dubblerat ledarskap, få beslutsled och ett
öppet klimat. Könsfördelningen är jämn på
alla nivåer.
Uppsala kyrkogårdar erbjuder allmänheten ett stort och varierat utbud av gravskötsel, en lättnavigerad webbplats, hög till
gänglighet via telefon och genom besök,
guidade visningar samt enhetliga och lätt-
tolkade skyltar.
Trädkyrkan på Berthåga kyrkogård väver
på ett föredömligt sätt samman ett estetiskt
uttryck med en funktion som ceremoniplats
för olika tillfällen. En miljöanpassad ljussättning på Gamla kyrkogården har förvandlat
ett tidigare mörkt och otryggt promenadstråk till en stämningsfull plats.
Det är sjätte året som utmärkelsen Årets
kyrkogårdsförvaltning delas ut. Bakom utmärkelsen står, förutom Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveri-
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Årets kyrkogårdsförvaltning

ges Kyrkogårdschefer, Movium-SLU, samt
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
(SKKF).
Priset delades ut vid SKKF:s rikskonferens
i Stockholm i maj 2013.
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Stöd till forskning och utveckling 2013
Följande projekt bidrog eller deltog arbetsgivarorganisationen i:
Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel

Begrepp i begravningsverksamheten

Beställare:
Anders Kristoffersson Utveckling AB

Beställare: SLU

Arbetsgivarorganisationen ingår i en
referensgrupp och har bidragit med
16 000 kronor.
Detta projekt syftar till att fortsätta samla
in data som grund för nyckeltal för skötsel
av kyrkogårdar. Projektet omfattar:

Syftet är att beskriva, definiera och
fördjupa innehållet i för branschen viktiga
begrepp, skapa enighet kring detta, samt
presentera arbetet i en skrift.

• Årlig datainsamling via webb från
medverkande förvaltningar

Mentorsprojekt för kyrkogårdsförvaltning

• Årlig sammanställning av nyckeltal och
redovisning vid workshop

Arbetsgivarorganisationen har bidragit med
30 000 kronor till projektet.

• Färdigställande av webbapplikation
för beräkning av tid och kostnader för
skötsel av kyrkogårdar
Målsättningen är att projektet fortsätter
tillsvidare.
Olika miljöaspekter på
begravningsverksamheten
Beställare: SLU
Arbetsgivarorganisationen har bidragit med
35 000 kronor till projektet.
Examens- och projektarbeten för studenter
vid SLU inriktade på kyrkogården.
Syftet är att bygga nätverk för studenter
och framtida arbetsgivare samt få
kyrkogårdsverksamhetens miljö- och
klimatpåverkan belyst.
CAMINE (Cemetery Architecture –
Meaning making Intentions, Needs and
Experiences)
Beställare: SLU
Arbetsgivarorganisationen ingår i referens
grupp och har bidragit med 27 000 kronor.
Doktorandprojekt med syfte att undersöka
kyrkogården som en materialisering av
kulturella, sociala och individuella förändringsprocesser genom att a) undersöka
platsskapande processer i planering, design
och byggande av kyrkogårdar, b) studera
kyrkogårdsbeteende i betydelsen av hur individer använder kyrkogården som en plats
för minne och meningsskapande.
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Arbetsgivarorganisationen har bidragit med
30 000 kronor till projektet.

Beställare: FSK och SLU

Projektets syftet är främst att stärka
kontakterna mellan erfarna och nya
ledare på olika nivåer i deras yrkesliv.
Samtidigt som kunskaperna ökas
skapas det ömsesidig förståelse och
utvecklingsmöjligheter för de inblandade
och förutsättningarna för samverkan ökas
betydligt
Underhållsskulden
Beställare: SLU
Arbetsgivarorganisationen har bidragit med
17 000 kronor till projektet.
Syftet med projektet är att beskriva vad
som menas med underhållsskulden, vad
den består av, hur den uppkommer, hur den
beräknas, hur den kan budgeteras, vilken
betydelse den har och ge förslag på hur den
kan åtgärdas samt dra upp några linjer för
mera omfattande studie.
Gravhällar av gjutjärn
Beställare: Arbetsgivarorganisationen
Arbetsgivarorganisationen har bidragit med
10 000 kronor till projektet.
Projektet löpte under 2013 som en
fortsättning på ett projekt från 2012 om
gjutjärn på begravningsplatser. En rapport
kommer att avlämnas när arbetet är klart.

Beställare: Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet, Trafikverket samt
arbetsgivarorganisationen
Arbetsgivarorganisationen har bidragit med
30 000 kronor till projektet.
Projektet ska leda fram till en modell för
värdering av träd i offentliga miljöer utifrån
olika slags värdeparametrar och tillämplig
lagstiftning. Målgrupp är handläggare på
länsstyrelsen, konsulter för trädinventering
och trädvård samt markägare (kyrkogårdsförvaltningar) som söker tillstånd/dispens
hos länsstyrelsen för åtgärder i träd.

Processkartläggning av
begravningsverksamhetens arkiv
Beställare: kyrkokansliet
Arbetsgivarorganisationen har bidragit med
25 000 kronor till projektet.
I ett samarbete mellan kyrkokansliet, SKKF
och arbetsgivarorganisationen gjordes
under 2013 en kartläggning av alla förekommande handläggnings- och verkställighetsprocesser inom begravningsverksamheten. Detta kommer att bilda underlag för
Riksarkivet när nya föreskrifter för begravningsverksamhetens arkiv ska tas fram.

Begravningsfrågor

Fria eller fälla?

Utredningar inom begravningsområdet
Begravningsmetodsutredningen
I dec 2013 överlämnades utredningen om
metallåtervinning, nya begravningsmetoder
och en enhetlig begravningsavgiftssats till
socialdepartementet. Eftersom riksdagen
under våren 2013 beslöt att införa en enhetlig begravningsavgift i hela landet, förutom
i Stockholm och Tranås kommuner, gavs utredningen ett tilläggsdirektiv om att utreda
hur dessa två kommuner ska ingå i det enhetliga systemet.
Utredaren föreslår att kvarvarande metallföremål, som efter kremeringen separerats
från askan, ska återvinnas. Den intäkt som
återvinningen ger ska gå till Allmänna arvsfonden. Detta föreslås gälla från 1 juli 2015.
Beträffande nya begravningsmetoder föreslår utredningen att regeringen i föreskrifter beslutar att tillåta nya metoder. Villkor
måste vara att de är värdiga och miljömässigt och ekonomiskt försvarbara. Västra Götalands länsstyrelse, som är landets största,
föreslås pröva förslag till nya metoder från
och med 1 juli 2015.

Utredningen föreslår att Stockholms och
Tranås kommuner från 1 januari 2016 inte
längre självständigt ska bestämma sin begravningsavgiftssats. Kammarkollegiet ska
därmed besluta om en avgiftssats för samtliga begravningshuvudmän i landet.
Remisstiden för begravningsmetodsutredningen går ut den 30 april 2014.

Förnyad utredning om samverkan
Kyrkostyrelsen fastställde i november 2013
direktiv till en förnyad utredning om samverkansformer för begravningsverksamheten. Med beaktande av riksdagens beslut om
en enhetlig begravningsavgift, som införs
2016, ska utredaren beskriva eventuella behov av samverkan såväl inom tättbefolkade
områden som inom glesbygd. Den samverkansform, som utredaren föreslår, får inte
medföra försämrade möjligheter att utöva
pastoral ledning över församlings/pastorats
alla verksamheter.
Utredningen ska vara klar senast den 31
januari 2015.
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Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en omfattande utbildnings- och
konferensverksamhet. Förutom de på förhand planerade utbildningarna, som återfinns
i utbildningskatalogen På rätt kurs och på webbplatsen, anordnas även seminarier och
konferenser samt uppdragsutbildningar på förfrågan från medlemmarna. Utbildningarna
ges både på kansliet i Stockholm och på olika platser i landet.

Utbildningar, konferenser och seminarier
varav uppdragsutbildningar
Antal orter**
Antal deltagare**

200*
50
49
4 600

Utbildningsverksamhet

Utbildningar och konferenser

* Av dessa anordnades 66 utbildningar (33 procent) i Stockholm
** I siffrorna ingår inte alla orter och deltagare i uppdragsutbildningar

Nya utbildningar 2013
Grundläggande arbetsmiljöutbildning
Personalpolitiska rådet planerade 2012 för en
ny partsgemensam arbetsmiljöutbildning. Det
resulterade i ”Grundläggande arbetsmiljöutbildning” som prövats på två olika orter med
tre dagar per utbildningsomgång under 2013.
Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbetets olika
delar, ansvar, roller och uppgifter utifrån lagar och föreskrifter, vad forskning visar är
viktiga aspekter för att främja hälsa i arbetslivet samt metoder och verktyg i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
Handläggning och administration av
begravningsärenden
Målet med utbildningen är att ge en fördjupad kunskap i hanteringen och handläggningen av begravningsärenden utifrån de
lagkrav som ställs på huvudmän för begravningsverksamheten.
Utbildningen går igenom relevant lagstiftning och praxis utifrån ett praktiskt perspektiv. Hur begravningsärenden handläggs,
beslutas och överprövas gås också igenom.
Under utbildningen ges utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussion.
Planering för framtidens
begravningsverksamhet
Målet med denna utbildning är att ge redskap
för en god planering av framtidens begrav-

nings- och kyrkogårdsverksamhet. Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna utifrån
befolkningsunderlag kunna göra en trolig
behovsanalys över kyrkogårds- och kremationsbehov i det egna förvaltningsområdet.
Deltagarna ska få en insikt i trender inom
begravnings- och kyrkogårdsverksamheten i
Sverige och utomlands samt kännedom om
vilken typ av gravskick som efterfrågas och
kommer att efterfrågas.
Presidiekonferens i Stockholms stift
I april anordnade arbetsgivarorganisationen
tillsammans med Stockholm stift en presidiekonferens. Temat var ”Möte med förändring”.
Cirka 260 förtroendevalda, kyrkoherdar
och andra tjänstemän från Stockholms församlingar deltog i konferensen. Deltagarna
fick den första dagen bland annat diskutera
viktiga framtidsfrågor för Svenska kyrkan i
Stockholms stift. Dag två höll arbetsgivarorganisationen i programmet. Det handlade
bland annat om det nya pensionsavtalet, avtalsförhandlingarna och omställningsavtalet. Ett pass handlade också om uppdraget
som förtroendevald i kyrkoråd, ett angeläget
ämne, vilket uttrycktes genom många frågor.
Föredrag i storgrupp kompletterades med seminarier där deltagarna själva fick dela med
sig av tankar och åsikter.
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Ducatus – ett magasin om att leda och arbeta
i kyrka och begravningsverksamhet
I februari 2013 kom det första numret av
Ducatus – ett magasin om att leda och arbeta
i kyrka och begravningsverksamhet. Ducatus
ersatte tidningen FÖR som arbetsgivarorganisationen tidigare gett ut.

Ducatus
– är ett viktigt redskap för förtroende
valda, kyrkoherdar, chefer och arbets
ledare
– har fokus på ledarskap och hur
arbetsgrupper fungerar
– behandlar viktiga arbetsgivarfrågor
inom till exempel avtal, arbetsrätt och
arbetsmiljö
– behandlar viktiga begravningsfrågor
inom till exempel lagar och utredningar,
kyrkogårdsförvaltning, miljö- och
grönytefrågor
– innehåller inspiration och kunskap som
kan omsättas i verksamheten
– kommer med fem nummer per år, i
pappersform och som digitalt magasin
Fördjupningen i Ducatus kompletteras 
med nyheter och aktualiteter på
www.ducatus.se
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Urval artiklar 2013
Kyrkan väljer egen väg
– om det nya tjänstepensionsavtalet
Från skeptiker till entusiast
– om när fyra församlingar blir ett pastorat
Regler ger inte alla svar
– om hur sorg ska rymmas på
en begravningsplats
Alla ska med i utjämningssystemet
– korridorsnack med Stefan Attefall
Nya förtroendevalda på väg
– om kyrkovalet
Rätt åtgärd i rätt tid
– om disciplinära åtgärder
I stormens öga
– om att leda i förändring
Vad är arbetet värt?
– om löneprocessen
Balansakt på arbetsplatsen
– om kränkningar och trakasserier
Management by fika
– om den goda arbetsplatsen
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Organisation

Förtroendemannaorganisationen
Arbetsgivarkonferenser
Under våren genomfördes 2013 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 2013 års dagordning rymdes förutom
information om aktuella arbetsgivarfrågor
och pågående avtalsförhandlingar även regionala frågor i varje stift. Dessutom gavs,
i seminarieform, tillfälle att få information
och diskutera värdet av en god arbetsmiljö.
I arbetsgivarkonferenserna har cirka
1 800 lokala företrädare ett uppdrag för
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Samrådskonferens
Styrelsen kallade till samrådskonferens i november där styrelsen samt ordförande och
vice ordförande från respektive arbetsgivarkonferens möttes för att samtala om genomförda och pågående förhandlingar. En viktig
fråga som samrådskonferensen överlade om
var arbetsgivarorganisationens förslag till
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nytt tjänstepensionsavtal och de förhandlingar som påbörjats. I övrigt fick samrådskonferensen tillfälle att ta del av VERA och
arbetsgivarorganisationens arbete med styrelseutveckling.

Fullmäktige
Vid fullmäktiges sammanträde i november
antogs budget för 2014. Fullmäktige beslutade också att göra stadgeändringar som
innebär att arbetsgivarkonferenser ska hållas minst vart fjärde år, då ledamöter till fullmäktige ska utses. Övriga år ges möjlighet
att göra särskilda satsningar i stiften, vilket
kan se olika ut från år till år och i respektive
stift.
Nor-Segerstads församling, mottagare av
utmärkelsen Årets arbetsgivare i Svenska
kyrkan 2013, uppmärksammades och kyrko
herden berättade om församlingens arbete.

Fullmäktiges ledamöter
2010 – 2014

uppsala stift

göteborgs stift

uppsala stift

göteborgs stift

Violet Engström
Stefan Jonäng

Bertil Arvidsson
Malte Segerdahl

linköpings stift

karlstads 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

Sigvard Olsson
Lennart Arfwidsson

Inger Axelsson
Lillemor Olsson

linköpings stift
skara stift

härnösands stift

Bill Johansson
Agne Arnesson

Tommy Eriksson
Ann-Christin Alexius

strängnäs stift

luleå stift

Lars-Olof Lundkvist
Birgitta Wrede

Ralph Höber

västerås stift

Pia Åbom Nysell
Inger Harlevi

Lars Rydje
Lennart Kjellin

växjö stift
Göran Hållstedt
Ingrid Alm Örn

lunds stift
Lars Pettersson
Birger Wernersson

visby stift

stockholms stift
Björn Falkeblad
Harriet Linder Sporron

Lennart Arfwidsson
Sture Egberth
Siw Johansson
Sigvard Olsson

skara stift
Agne Arnesson
Bernt Berggren
Gunnel Eriksson
Bill Johansson

strängnäs stift
Lars Ekblad
Staffan Korsgren
Lars Olov Lundkvist
Kurt Vallin

västerås stift
Peter Bernövall
Sören Ericson
Gerd Holmström
Lars Rydje

växjö stift
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

Organisation

Ordförande och vice ordförande i
arbetsgivarkonferenserna

karlstad stift
Anita Gustafsson
Kerstin Larsson
Melvin Ribbing

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

luleå stift
Roland Hedlund
Ralph Höber
Helena Karlsson
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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ningar för den verksamhet som bedrivits
och de nysatsningar som gjorts. Bland dessa
kan särskilt nämnas VERA – webbaserade
handböcker inom arbetsrätt, arbetsmiljö,
lön och lönerelaterad skatt samt Ducatus,
ett magasin om att leda och arbeta i kyrka
och begravningsverksamhet, som kom ut för
första gången i februari 2013.
Som styrelse är det vårt uppdrag att kontinuerligt utvärdera det arbete som arbetsgivarorganisationen gör för att säkerställa att
vi på bästa sätt arbetar för att möta medlemmarnas behov.
Vi ser att en ökad samverkan med andra inomkyrkliga aktörer, så som stiften och kyrko

kansliet, är av största vikt. Tillsammans utgör vi stödfunktioner för församlingarnas
verksamhet och uppdrag och vi behöver se
till att vi använder resurserna på bästa sätt.
En väl fungerande samverkan underlättar
för våra medlemmar.
Jösta Claeson
Ordförande
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Svenska kyrkans struktur och organisation
har de senaste åren varit under omdaning.
Detta påverkar såväl arbetsgivare som huvudmän för begravningsverksamheten. Eftersom det är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations medlemmar påverkar förstås
de pågående förändringarna också hur arbetsgivarorganisationen arbetar.
Styrelsens uppgift är att tillhandahålla de
ramar, visioner och mål som behövs för att
bygga en adekvat organisation som är medlemsfokuserad och som följer det som sker i
den närmaste omgivningen.
Avtalsförhandlingarna under året resulterade inte i några stora förändringar, men
att avtalet blev treårigt är en
stor fördel då tiden till nästa
förhandlingstillfälle kan användas till att arbeta strategiskt med avtalsfrågorna.
De arbetsgrupper som pågår, som ett reslutat av förhandlingarna, håller också
avtalsfrågorna aktuella även
under mellanperioden.
Under året har utmärkelsen Årets arbetsgivare i
Svenska kyrkan utvecklats,
bland annat med en för ändamålet sammansatt jury
med medverkande från såväl Svenska kyrkan som omvärlden. Vår förhoppning är att utmärkelsen
ska fortsätta att bidra både till en stolthet
inom Svenska kyrkan för de många goda arbetsplatser som finns runt om i landet och
en mer positiv bild av Svenska kyrkan som
arbetsgivare hos allmänheten.
Styrelsen lämnade förslag till fullmäktige i
november att ändra stadgarna så att resurser
frigörs till andra medlemsstödjande aktiviteter än arbetsgivarkonferenserna. Detta resulterade i en stadgeändring som innebär att
arbetsgivarkonferenser ska hållas minst vart
fjärde år, då val till fullmäktige ska göras.
Styrelsens ambition är att vara lyhörd för de
behov som finns runt om i landet och utifrån
det erbjuda de mötesplatser, nätverk eller
andra forum som ger bästa medlemsnyttan.
Styrelsen har under året gett förutsätt-
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Styrelsens avslutning
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Med medlemmen i fokus

F OTO: ANNE L I D U F VA

Arbetsgivarorganisationens styrelse 2011 – 2015
Övre raden från vänster:
Kai Bengtsson (1:e vice ordförande), Stefan Jonäng*, Staffan Korsgren, Sigvard Olsson, Ulla Malmgren,
Anne-Marie Hansson och Tommy Eriksson*.
Nedre raden från vänster:
Peter Bernövall, Lisbeth Kjöllerström, Jösta Claeson (ordförande) och Stig-Göran Fransson (2:e vice ordförande).
* Fyllnadsval 2013.

remissyttranden 2013
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation lämnar varje år
svar på olika remisser, promemorior och liknande från
kyrkostyrelsen, andra organisationer, regeringen och
myndigheter.

remiss

avsändare

Förändringar av examensbenämningar
och tjänsttitlar för kyrkomusiker

Kyrkostyrelsen

Kyrkoherdars i utlandsförsamlingar
rätt att pröva fråga om tillhörighet
till Svenska kyrkan

Kyrkostyrelsen

Domprostens ställning, uppgifter
och tillsättning

Kyrkostyrelsen

I april 2013 avled Karin Israelsson, mångårig ledamot av arbetsgivarorganisationens
styrelse. Karin hade ett stort engagemang
inom både politiken och Svenska kyrkan.
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Samarbeten

Nätverk och samarbeten 2013
Arbetsgivarfrågor

Begravnings- och kyrkogårdsfrågor

• AFA Försäkrings särskilda rehabiliteringsmedel AGS K/L

• Rådet för begravningsfrågor (kyrko
styrelsen, Sveriges kyrkogårds- och
K
 rematorieförbund)

• Alna
• Statistiska centralbyrån
• Sveriges Kommuner och Landsting

• BEUM – Föreningen besiktningsmän
för utemiljö
• CGK – Centrala gravvårdskommittén

Partssamarbeten

• Fonus

• PRK, Personalpolitiska rådet i Svenska
kyrkan

• ICOMOS, International Council of
Monuments and Sites

• Kollektivavtalsstiftelsen Svenska kyrkans
trygghetsråd

• IT-nätverk för begravningsfrågor
• Movium

Nätverk

• NYN – Naturbrukets yrkesnämnd

• Forum för beslutsfattare inom personal
området (arbetsgivarorganisationen
ansvarig)

• Riksantikvarieämbetet

• Forum för handläggare på stiften som
arbetar med arbetsmiljörelaterade frågor
(arbetsgivarorganisationen samordnar)
• Nätverk för handläggare på stiften som
arbetar med jämställdhetsfrågor
• Regionala HR-nätverk
• Ledarforum
• Stiftskanslichefer
• Stiftens nätverk med kontaktpersoner för
arbetet mot sexuella övergrepp

• SBF - Sveriges begravningsbyråers
förbund
• SBT – Samrådsgruppen begravnings
branschen träindustrin
• SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
• TCYK – Trädgårdsnäringens Centrala
Yrkeskommitté

Övrigt
• Ideellt forum i Svenska kyrkan
• Sensus
• Verbum
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9
33596
Styrelsen och verkställande direktören för
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31. Samtliga belopp är angivna i tusental kronor om inte
annat anges.

Ändamål och uppdrag
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
är arbetsgivar- och serviceorganisation för
Svenska kyrkans församlingar, pastorat
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 Svenska
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.
Nytt arbetsgivarstöd för Svenska kyrkans
arbetsgivare
Arbetsgivarorganisationen har under 2013
tillsammans med Draftit AB utvecklat
VERA, ett webbaserat arbetsgivarstöd som
omfattar områdena arbetsrätt, arbetsmiljö,
lön och lönerelaterade skattefrågor. Innehållet uppdateras kontinuerligt och baseras på
gällande lagar, regler och domstolspraxis.
Innehållet är anpassat till Svenska kyrkans
kollektivavtal och kyrkoordningen. VERA
är ett modernt verktyg som innebär en ökad
service för medlemmarna och kompletterar
den personliga rådgivningen. Med hjälp av
VERA har arbetsgivarna möjlighet att själva
söka information.
VERA lanserades i januari 2014.

Arbetsgivarfrågor

rört tvister med anledning av avskedande,
uppsägning på grund av personliga skäl samt
brott mot medbestämmandelagen.
Arbetsgivarorganisationen har genomfört
13 centrala förhandlingar, vilket är fem fler
jämfört med 2012. Flertalet centrala förhandlingar har rört tvist med anledning av
brott mot kollektivavtal eller tvist med anledning av brott mot anställningsskyddet.
Organisationen har också biträtt ett mindre antal medlemmar vid lokala förhandlingar.
Svenska kyrkans avtal 13
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har
slutit fyra centrala avtal med sina fackliga
motparter. Kyrkans Allmänna bestämmelser
och Kyrkans löneavtal som gäller för huvuddelen av de anställda. För utlandsanställda
inom Svenska kyrkan har arbetsgivarorganisationen träffat Överenskommelse om
lön och allmänna anställningsvillkor. Vidare
har arbetsgivarorganisationen träffat avtal
med GS, Facket för skogs-, trä- och grafisk
bransch, som gäller arbetstagare vid stiftens
egendomsförvaltningar. Samtliga fyra avtal gäller från den 1 april 2013 till och med
den 31 mars 2016. I samband med förhandlingarna tillsattes flera arbetsgrupper. En av
arbetsgrupperna har till uppgift att förenkla
och förbättra kyrkans löneavtal. En annan
arbetsgrupp kommer att se över konsekvenserna av att växla semesterdagstillägget mot
extra betalda lediga dagar.
Tjänstepensionsavtal
Under året påbörjades förhandlingarna om
ett nytt tjänstepensionsavtal. Målet är att
skapa en plan som ger arbetsgivarna kontrollerbara kostnader och de anställda förutsägbara pensioner. Arbetsgivarorganisationens
förslag till nytt tjänstepensionsavtal som presenterades hösten 2012 innebär en kombination av premiebestämd och förmånsbestämd
pension.

Förhandlingar och processer
Under året har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation biträtt medlemmar vid sex
processer i arbetsdomstolen. Processerna har

Arbetsmiljöarbete
Under året har en partsgemensamt framtagen grundläggande arbetsmiljöutbildning på
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tre dagar genomförts två gånger. Det finns
efterfrågan att genomföra fler under 2014.
Tydlighet och förståelse i olika roller är
viktigt för en god arbetsmiljö. Under året
har arbetsgivarorganisationen i samarbete
med kyrkokansliet, Luleå stift, Skara stift
och Uppsala stift arbetat med att ta fram en
pilotutbildning för kyrkoherdar som arbetat
i rollen 1-5 år. Utbildningen påbörjas under
2014.
Inom ramen för projektet Att vara styrelse
– ett uppdrag för kyrkorådet, har arbetsgivarorganisationen i samverkan med extern
kompetens, tagit fram ett koncept för utveckling av styrelsearbetet inom kyrkoråd.
Konceptet har varit mycket efterfrågat. I
samverkan med andra externa parter har
arbetsgivarorganisationen också förmedlat
stöd i förändringsprocesser och ledningsutveckling.
Under året har också kontakter tagits med
forskare för att utforska möjligheten till ett
pilotprojekt rörande friskfaktorer i Svenska
kyrkan.

Begravnings- och kyrkogårdsfrågor
Under våren kom riksdagens beslut om att en
enhetlig begravningsavgift införs från 2016.
Detta medförde ett utredningsarbete, initierat av Socialdepartementet, som resulterade
i ett förslag på hur även de två kommunala
begravningshuvudmännen Stockholm och
Tranås ska inkluderas.
En vinterkonferens i samverkan med Skara begravningsnätverk hölls i Skövde med
cirka 250 deltagare. Fyra centrala teman
präglade konferensen: ledarskap, samverkan, återlämnade gravplatser och psykosocial arbetsmiljö.
I november bildades ett nätverk för nya
kyrkogårdschefer med arbetsgivarorganisationen som sammankallande. Nätverket består av 23 personer i ledande befattning med
budget- och personalansvar från hela landet.
Samverkansprojektet med andra aktörer
för säkerhetskontroller av monterade gravstenar har fortgått under 2013 med förtydligande riktlinjer och flera utbildningstillfällen.
Arbetsgivarorganisationen har under året
deltagit i och delfinansierat ett tiotal forsknings- och utvecklingsprojekt.

Handbok för begravningsverksamheten
2013, en omarbetning av upplagan från
2009, har producerats under året. Om be
gravning har översatts till engelska och arabiska.

Utbildningar och information
Utbildningsfrågor
Inom ämnesområdena arbetsgivarfrågor,
kyrkogård och begravning samt ledarskapsutveckling har 34 olika utbildningar erbjudits under året. De flesta har varit endagsutbildningar. Nya utbildningar som startats
under 2013 är bland annat Grundläggande
arbetsmiljöutbildning, Handläggning och
administration av begravningsärenden samt
Planering för framtidens begravningsverksamhet.
Arbetsgivarorganisationens ambition är
att lägga utbildningarna så nära medlemmarna som möjligt. Runt om i landet genomfördes under året olika typer av seminarier och informationstillfällen, såsom 17
avtalskonferenser, 15 informationstillfällen
om musikeravtalet samt åtta tillfällen om
förslaget till nytt pensionsavtal. Under året
genomfördes totalt cirka 200 utbildningar
med totalt cirka 4 600 deltagare. 134 av
dessa utbildningar anordnades på andra orter än Stockholm.
Arbetsgivarorganisationen har en viktig
uppgift att sörja för att chefer i Svenska kyrkan med olika fackkompetens tillsammans
utvecklar sitt ledarskap. Under året påbörjades den sjuttonde kursomgången i chefs- och
ledarskapsutveckling med högskoleexamination på 30 poäng. Arbetsledarutbildningen
för kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare startade under hösten för tionde gången. Arbetsledarutbildning för barn- och ungdomsverksamheten startade för andra gången.
Informationsfrågor
Informationsbrevet Observera, som innehållit viktiga nyheter inom arbetsrätt, avtal och
begravningsfrågor, kom ut med 19 nummer
2013. Distribution har skett både via pappersutskick till cirka 1 300 mottagare och
via ett elektroniskt nyhetsbrev till drygt 2
000 prenumeranter. Under hösten påbörjades ett arbete för att ersätta pappersutskicken med en ny form av nyhetsbrev via e-post,

Styrelsearbetet
Under året har styrelsen haft sammanträden
vid elva tillfällen, varav ett som förhandlingsupptakt inför 2013 års avtalsförhandlingar. I anslutning till ett styrelseseminarium
under våren erhöll styrelsen en fördjupning
av kyrkoordningens regelverk. Vid tvådagarssammanträdet i oktober behandlades
bland annat styrelsens arbetsordning, ansvar och roller samt togs beslut om förslag
till stadgeändring avseende arbetsgivar- och
samrådskonferensen som fullmäktige fastställde vid sitt ordinarie sammanträde i november.

Arbetsgivarkonferenser
och samrådskonferens
Under 2013 genomfördes 13 arbetsgivarkonferenser under våren. Arbetsgivarkonferenserna samlade ombud från 409 av totalt
776 arbetsgivare. Totalt antal ombud som
närvarade var 591 stycken. Förutom information om aktuella arbetsgivarfrågor och
pågående avtalsförhandlingar gavs även
utrymme för frågor om den regionala verksamheten i varje stift. Dessutom gavs, i seminarieform, tillfälle att få information och
diskutera värdet av en god arbetsmiljö.
Fullmäktige beslutade i november om
ändringar i stadgarna. Ändringarna innebär bland annat att arbetsgivarkonferenser
ska hållas minst en gång per mandatperiod,

istället för minst en gång årligen. Syftet med
ändringen är att möjliggöra andra typer av
insatser som bättre kan möta de behov som
finns i respektive stift.
Styrelsen kallade till samrådskonferens i
november där styrelsen samt ordförande och
vice ordförande från respektive arbetsgivarkonferens möttes för att samtala om genomförda och pågående förhandlingar. En viktig
fråga som samrådskonferensen överlade om
var arbetsgivarorganisationens förslag till
nytt tjänstepensionsavtal och de förhandlingar som påbörjats. I övrigt fick samrådskonferensen tillfälle att ta del av projektet
kring webbaserat arbetsgivarstöd, VERA,
samt arbetsgivarorganisationens arbete med
styrelseutveckling.

Väsentliga händelser som
påverkat resultatet
Den avancerade tryckeriutrustningen som
avyttrades och ersattes av kopiatorer 2012
har inneburit en betydande kostnadsbesparing under 2013.

Årsredovisning

Observera arbetsgivare och Observera kyrkgård, som börjar skickas ut i januari 2014.
Nyhetsbreven innehåller kortare notiser som
länkar vidare till arbetsgivarorganisationens
sidor på Svenska kyrkans gemensamma intranät, där informationen till medlemmarna
kommer att samlas.
I februari 2013 kom det första numret
av Ducatus – ett magasin om att leda och
arbeta i kyrka och begravningsverksamhet.
Ducatus ersätter tidningen FÖR och är ett
viktigt redskap för förtroendevalda och chefer i Svenska kyrkan. Ducatus utkom med
fem nummer med en upplaga på cirka 4
500 exemplar. Prenumeranter får både en
tryckt tidning och tillgång till en digital version. Det fördjupande innehållet i Ducatus
kompletteras med de snabbare nyheterna på
www.ducatus.se.

45 8 7
9
33596
5793
841 24
5234 84

35644
27998

659

3 49863
48522
965737 3 4
897 38
33 7935
841 24
5234 8
356443
2799
6598
345 8
9
33596
5793
841 24
336699

41

Årsredovisning

45 8 7
9
335963 Flerårsöversikt
57935
841 246

5234 84

356443
279981

Allmänna förutsättningar

2013

2012

2011

2010

2009

776

785

791

796

1 797

0,71

0,71

0,71

0,44

0,35

0,71

0,71

0,71

0,71

0,62

38

37

40,5

44,3

34,2

60 556

58 722

57 750

54 372

48 621

-55 678

-55 401

-55 325

-54 733

-52 465

2 039

1 653

627

1 128

1 621

Bokslutsdisposition

-

-

-450

-

800

Skatter

-

-

-357

7

7

6 917

4 974

2 245

774

-1 416

Personalkostn/verksamhetsintäkter

53,3%

49,0%

51,0%

57,8%

57,1%

Avskrivningar/verksamhetsintäkter

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

Antal medlemmar, st

1)

Medlemsavgift: för stiften %

2)

och för församlingar och samfälligheter
Medeltal anställda, st

3)

Intäkts- och kostnadsanalys, tkr

6598

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Resultat frÅn finansiella investeringar

3 49863 2
485221
65737 3 45
897 38
33 7935
841 246
5234 84
356443
279981
6598 3
345 8 7
9
335963
57935
841 246

36699

Årets resultat

						
Ekonomisk ställning

Kassa, bank, korta placeringar, tkr
Kassalikviditet

Soliditet

4)

5)

Värdesäkring av eget kapital

6)

36 427

30 629

25 070

23 860

21 587

331%

242%

275%

309%

278%

74,2%

65,2%

64,5%

57,8%

60,7%

24,6%

21,4%

10,7%

3,8%

-6,6%

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

42

5234 84

		
Not

2013

2012

Medlemsavgifter		

49 928

48 857

Övriga verksamhetsintäkter

1

10 628

9 865

Summa verksamhetens intäkter		

60 556

58 722

Verksamhetens intäkter

		
Verksamhetens kostnader			

Årsredovisning

Resultaträkning

45 8 7
9
335963
57935
841 246
5234 84

356443
279981

6598

Kostnad för varor, material och vissa köpta tjänster		

-5 349

-5 516

Övriga externa kostnader		

-17 774

-20 792

Personalkostnader

2

-32 305

-28 777

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar		

-250

-316

Summa verksamhetens kostnader		

-55 678

3 49863 2
485221
965737 3 45
897 38
33 7935
841 246
5234 84
356443
279981
6598 3
345 8 7
9
335963
57935
841 246

336699
-55 401

			
Verksamhetens resultat		

4 878

3 321

			
Resultat från finansiella investeringar

3		

Resultat från finansiella anläggningstillgångar		

246

246

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		

1 804

1 425

Räntekostnader och liknande resultatposter		

-11

-18

Summa resultat från finansiella investeringar		

2 039

1 653

			
Resultat efter finansiella poster		

6 917

4 974

			
Årets resultat		

6 917

4 974

			
Särskild reservering avseende ändamålsbestämda medel

11

-

-1 000

			
Årets resultat efter särskild reservering

6 917

3 974

5234 84

43

Årsredovisning

9
335963

57935
841 246

234 84

356443
279981

Balansräkning
Not

2013-12-31

2012-12-31

4

242

454

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
5
Summa anläggningstillgångar		

6 743
6 985

6 743
7 197

6

503

199

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Övriga fordringar
7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
8

573
852
2 679

1 548
2 632
1 799

9

22 189

20 396

Kassa och bank
10
Summa omsättningstillgångar		
Summa tillgångar		

14 238
41 034
48 019

10 233
36 807
44 004

25 167
3 000
6 917
35 084

21 193
3 000
3 974
28 167

690

690

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Övriga skulder
13
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
14
Summa kortfristiga skulder		

4 124
855
7 266
12 245

4 241
2 893
8 013
15 147

Summa eget kapital och skulder		

48 019

44 004

Poster inom linjen
15
Ställda panter		
Ansvarsförbindelser

Inga
15 427

Inga
13 584

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

6598

Omsättningstillgångar
Varulager

3 49863 2
485221
65737 3 45
897 38
33 7935
841 246
5234 84
56443
279981
6598 3
345 8 7
9
335963
57935
841 246

6699

23444 84

Kortfristiga placeringar
Värdepappersfond

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
11
Balanserat resultat		
Ändamålsbestämda medel pension		
Årets resultat		
Summa eget kapital		
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond

12

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd för ideella föreningar.
Värderingsprinciper

Årsredovisning

Tilläggsupplysningar
till resultat- och balansräkning 2013

9
335963

57935
841 246

5234 84

356443
279981

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

6598

3 49863 2
485221
965737 3 45
897 38
33 7935
841 246
5234 84
356443
279981
6598 3
345 8 7
9
335963
57935
841 246
336699

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 medskäligt tillägg
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.

5234 84 45
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8 7
9
5963

7935

Not

Avseende

1

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

1 246

4 84

6443
9981

598

49863 2
85221
37 3 45
7 38

7935

1 246
46

4 84

2012

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

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

Personal
Medeltalet anställda
29,0
Kvinnor
9,0
Män
38,0
Totalt
			
Könsfördelning i styrelsen
33%
Kvinnor
67%
Män
2

Löner, arvoden och andra ersättningar
Totalt utbetalda löner och arvoden
varav arvoden till fullmäktigeledamöter
varav arvoden till styrelse
varav lön till verkställande direktören

7935

1 246
34 84
6443
79981
598 3
58 7
9
5963

2013

19 501
89
507
1 052

28,0
9,0
37,0
42%
58%
18 278
87
485
1 072

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

6 179
3 928

5 673
3 092

Det finns inga kostnader för pensionsförpliktelser eller förmåner till ledamöter
eller ersättare i verkställande organ.
3

Resultat från finansiella investeringar
Aktieutdelning, Berling Media och Kyrkans Försäkring
246
Ränta bank, plusgiro m m
148
Ränta skattekontot
2
Ränta penningmarknad
394
Utdelning donationsmedelsfonden
467
Royalty
Återföring av nedskrivning
793
-11
Räntekostnader
Bankavgifter
Summa
2 039

246
237
1
430
533
1
223
-3
-15
1 653

Bankavgifter om 17 tkr bedömdes föregående år vara en finansiell kostnad,
men har i år klassificerats om till övriga externa kostnader.

Avseende

2013

2012

4

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

5 381
-44
5 337

5 381
5 381

-5 113
43
-165
-5 235
102

-4 906
-207
-5 113
268

2 748
39
-959
1 828

2 748
2 748

-2 609
959
-85
-1 735
93

-2 500
-109
-2 609
139

47
47
242

47
47
454

3 528
3 528

3 528
3 528

200
200

200
200

3 015
3 015

3 015
3 015

6 743

6 743

Ackumulerade avskrivningar kontorsinventarier
Ingående ackumulerade avskrivningar
Utrangerat och sålt
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Summa bokfört värde inventarier
ADB-inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp under året
Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar ADB-inventarier
Ingående ackumulerade avskrivningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar, ADB
Summa bokfört värde ADB-inventarier
Konst
Ingående anskaffningsvärde (ingen avskrivning)
Utgående anskaffningsvärde
Summa bokfört värde
5

Långfristiga värdepappersinnehav
Berling Media AB
Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde (124.900 aktier,
10.09 % av samtliga aktier)
Kyrkvinden ekonomisk förening
Ingående anskaffningsvärde, 40 andelar
Utgående anskaffningsvärde, 40 andelar
Kyrkans Försäkring AB
Ingående anskaffningsvärde
Inköpt under året
Utgående anskaffningsvärde (30.150 aktier,
12.06 % av samtliga aktier)
Summa långfristiga värdepappersinnehav

6

Årsredovisning

Not

45 8
9
33596
5793
841 2

5234 84

35644
27998

659

3 4986
4852
965737 3
897 3
33 793
841 2
5234
35644
2799
6598
345 8
33596
5793
841 2
336699

Lager		
Medaljer
27
48
Litografier
121
125
Trycksaker
355
26
Summa lager
503
199
47

5234 84

Årsredovisning

9
335963

57935
841 246

Not

Avseende

7

Övriga fordringar
Skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

234 84

356443
279981

8

6598

3 49863 2
485221
65737 3 45
897 38
33 7935
841 246
5234 84
356443
279981
6598 3
345 8 7
9
335963
57935
841 246
9

6699

234
48 84

10

2013

2012

783
69
852

2 383
249
2 632

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

1 100
23
1 065
491
2 679

1 080
19
443
257
1 799

Kortfristiga placeringar
Donationsmedelsfonden, ingående ansk värde
Ingående anskaffningsvärde
Återinvesterad utdelning
Utgående anskaffningsvärden

10 841
10 841

10 308
533
10 841

Ingående ackumulerad nedskrivning
-1 445
-1 668
Återföring av nedskrivning
793
223
Utgående ackumulerad nedskrivning	-652	-1 445
Bokfört värde 31 december
Marknadsvärde 31 december

10 189
10 189

9 396
9 396

Robur fasträntekonto, ansk värde
Inköpt under året
Sålt under året
Bokfört värde 31 december
Marknadsvärde 31 december

5 000
10 000
-15 000
0
0

10 000
5 000
-10 000
5 000
5 000

Nordea fasträntekonto, ansk värde
Inköpt under året
Sålt under året
Bokfört värde 31 december
Marknadsvärde 31 december
Summa bokfört värde

6 000
69 000
-63 000
12 000
12 000
22 189

4 000
24 400
-22 400
6 000
6 000
20 396

3
7
14 228
14 238

3
5
10 225
10 233

Kassa och bank
Handkassa
Plusgiro
Swedbank
Summa

Avseende

2013

57935
841 246

2012

Eget kapital
		
Ändamåls-		
Summa
		
Balanserat bestämda
Årets
eget
		
resultat
medel
resultat
kapital
11

Belopp vid årets ingång
Balansering resultat föregående år
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

21 193
3 000
3 974		
		
25 167
3 000

3 974
-3 974
6 917
6 917

Avsättning till ändamålsbestämda medel för pension inom eget kapital.
Under åren 2011 och 2012 beslutade fullmäktige att avsätta 2 000 tkr
respektive 1 000 tkr av balanserade medel till ändamålsbestämda medel.
De ändamålsbestämda medlen avser täcka framtida, ej reserverade,
pensionskostnader inom KAP-KL Svenska kyrkan.
12

13

14

5234 84

28 167
0
6 917
35 084

356443
279981

6598

3 49863 2
485221
965737 3 45
897 38
33 7935
841 246
5234 84
356443
279981
6598 3
345 8 7
9
335963
57935
841 246
336699

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax09
Periodiseringsfond tax12
Summa

240
450
690

240
450
690

Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatter
Övriga kortfristiga skulder
Summa

675
180
855

618
2 275
2 893

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

134
1 840
1 341
1 667
2 342
463
226
8 013

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

Årsredovisning

Not

9
335963

Enligt pensionsavtalet, KAP-KL Svenska kyrkan, har de anställda rätt
till kollektiv avtalad pension vid inkomster över en viss brytpunkt (7,5
inkomstbasbelopp). Pensionsrätten innebär att den anställde har rätt till 62,5%
av sin lön över brytpunkten i pension. För att erhålla full pensionsrätt krävs 30
intjänandeår. Pensionsrätten är försäkringsbar från och med 2006.
15

Ansvarsförbindelser
Trygghetsavtal för de anställda

15 427

13 584

5234 84 49

Årsredovisning

45 8 7
9
335963 Årsredovisning 2013		
57935
841 246

234 84

356443
279981

		

Styrelsens och verkställande direktörens namnunderskrifter:
Stockholm den 25 mars 2014

		
		
		
		
Jösta Claeson
Kai Bengtsson
Stig-Göran Fransson
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
		
		
		
Tommy Eriksson
Sigvard Olsson
Stefan Jonäng
Ledamot
Ledamot
Ledamot
		
		
		
Peter Bernövall
Ulla Malmgren
Anne-Marie Hansson
Ledamot
Ledamot
Ledamot
		
		
		
Lisbeth Kjöllerström
Staffan Korsgren
Helén Källholm
Ledamot
Ledamot
Verkställande direktör
		
		
		
		

6598

3 49863 2
485221
65737 3 45
897 38
33 7935
841 246
5234 84
356443
279981
6598 3
345 8 7
9
335963
57935
841 246

6699

50
234
84

Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 mars 2014
		
		
		
		
Bengt Björkman
Melvin Ribbing
Lars Starkerud
		
		
		
Klas Weidstam
Stefan Norell
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
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© Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Omslagsbilden och samtliga helsidesfotografier visar föremål från Skepptuna,
Sankt Stefans, Vaksala samt Årsunda kyrka, som ingår i utställningen
”Himlen är här” i Uppsala domkyrka 2014. Foto: Mark Harris & Georg Lulich
Form: Georg Lulich Grafisk Form
Tryck: åtta.45

”

Medlemsnytta
i framkant
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

– 		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

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

