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Nu heter vi Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation
Svenska kyrkans Församlingsförbund heter från 1 januari 2010 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Vi fortsätter vårt arbete med rådgivning och
stöd inom arbetsgivarområdet, inom kyrkogårds- och begravningsverksamheten samt fastighetsområdet. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation företräder de församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift som är arbetsgivare
vad gäller att ingå eller säga upp kollektivavtal. Arbetsgivarorganisationen blir
även arbetsgivarpart för de anställda vid kyrkokansliet i Uppsala.
Handläggare:
Utvecklingschef Per Westberg, tel 08-737 72 42
per.westberg@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 4312, 102 67 STOCKHOLM
Tel 08-737 70 00 Fax 08-640 36 05
E-post arbetsgivarorganisationen@svenskakyrkan.se
Webbplats www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare
Redaktör Lars Lidström
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arbetsgivarorganisation
Svenska kyrkans Församlingsförbund heter numera Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Verksamheten är oförändrad med stöd och rådgivning på
arbetsgivarområdet, inom kyrkogårds- och begravningsverksamheten samt
fastighetsområdet. Stadgarna har förändrats i väsentliga delar och delgetts
alla medlemmar i ett nyårsbrev som distribuerats före årsskiftet.
Kyrkoordningen
Genom 34 kap. 4 § kyrkoordningen företräder Svenska kyrkans Församlingsförbund (numera Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation) de församlingar,
kyrkliga samfällighet och stift som är arbetsgivare när det gäller att ingå eller
säga upp kollektivavtal. Denna bestämmelse i kyrkoordningen är en markering
av kyrkans enhet och kyrkomötet har velat markera vikten av att det endast
finns ett kollektivavtal för Svenska kyrkans arbetsgivare. De arbetsrättsliga
konsekvenserna och rättsverkan för arbetsgivarna av kollektivavtalen konstitueras av medbestämmandelagen och medlemskapet i arbetsgivarorganisationen. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation företräder på motsvarande sätt
Svenska kyrkan som arbetsgivare för personalen vid kyrkokansliet. Detta regleras i ett särskilt avtal mellan Kyrkostyrelsen och arbetsgivarorganisationen.
Beslutsorganisation
Arbetsgivarorganisationens högsta beslutande organ är dess fullmäktige med
65 ledamöter som i normalfallet sammanträder en gång om året för att fastställa budget och verksamhetsplan, avgift, ansvarsfrihet för styrelsen samt i
förekommande fall förrätta val.
Fullmäktiges ledamöter utses av de arbetsgivarkonferenser som finns i varje
stift. Varje stift erhåller ledamöter i förhållande till antalet kyrkotillhöriga.
Under 2010 kallas till arbetsgivarkonferenser i Lunds, Växjö, Visby, Västerås
och Luleå stift. I övriga stift kommer de stiftsförbundsstämmor som utsetts
för 2010 att fullgöra arbetsgivarkonferensens uppgifter.
De förutvarande stiftsförbunden med egna styrelser avvecklas senast under
2010 och stiftsförbundsstämmorna som har beslutat om verksamhet och
inriktning, budget och bokslut för den egna föreningen ersätts av arbetsgivarkonferensen. Arbetsgivarkonferensen ska sammanträda varje år och bestå av
ombud för alla medlemmar. Dessa ombud väljs av fullmäktigeförsamlingarna
för att markera att arbetsgivarorganisationen är en del av Svenska kyrkans
demokratiska struktur. Till arbetsgivarkonferenserna som ordnas i varje stift
är det dock möjligt för en lokal arbetsgivaren att skicka flera personer. Detta
är ett viktigt inslag i förankringen av arbetsgivarorganisationens uppdrag och
för att föra ut viktiga budskap till arbetsgivarna. Vid arbetsgivarkonferenserna
väljs även en ordförande och en vice ordförande som får en viktig uppgift att
samråda med arbetsgivarorganisationens styrelse och för att planera innehåll
och upplägg i de stiftsvisa arbetsgivarkonferenserna.
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Eftersom arbetsgivarkonferenserna har få stadgeenliga uppgifter är det
möjligt att under mellanåren, då man inte förrättar val till fullmäktige, sammanträda med mycket stor flexibilitet. Man kan till exempel genomföra fler
konferenser inom ett stift och samordna sina konferenser med andra stift
om det finns behov av det. Arbetsgivarkonferenserna kommer på ett tydligt
sätt fokusera på uppdraget som arbetsgivare och den direkt regionala förankringen i styrelsen blir tydlig.
Styrelse, ledning och kansli
Styrelsen ansvarar tillsammans med direktören för arbetsgivarorganisationens löpande verksamhet. Direktören leder kansliet som består av tjänstemän
placerade över hela landet. De regionalt placerade handläggarna är en viktig
komponent i den förändrade organisationen för att åstadkomma ökad närhet
till medlemmarna och öka förståelsen för regionala och strukturella skillnader. Den regionala handläggarorganisationen syftar även till att fortsatt öka
samverkan med stiften i deras tillsyns- och främjandefunktion.
Medlemsavgift
Genom att medlemsavgiften blir 0,71 procent av bruttolönesumman kommer
medlemsavgiften totalt sett att minska. Detta eftersom medlemsavgiften till
stiftsförbunden så småningom upphör. De flesta stiftsförbund kommer också
att fördela överskott till sina medlemmar med början 2010. För församlingarna i Stockholms stift, som har haft den lägsta avgiften till stiftsförbundet, kommer medlemsavgiften att öka med 0,01 procent. För stiften gäller att
medlemsavgiften är 0,44 procent av bruttolönesumman.
Namn, information och webbplats
Det nya namnet är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Någon förkortning används inte.
Utgivningen av FörbundsInfo fortsätter, men namn och distributionsform
är under utredning. En viktig komponent i det framtida informationsflödet
är Svenska kyrkans Intranät som är tillgängligt för anställda och förtroendevalda. En ny inledningssida till webbplatsen finns sedan den 1 januari.
Tidningen FÖR utkommer med sex nummer per år och bevakar församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning, kyrkogårdsförvaltning, administration, juridik, personalpolitik och andra viktiga områden.
Prenumerationsbeställning görs till:
Berling Press AB,
e-post: pren@berlingpress.se
faxa: 08-644 56 04 eller ring: 08-462 28 50
Prenumerationspriset är 250 kronor per år.
Förteckning över utgivna FÖRBUNDSINFO 2010
Nr 1 Nu heter vi Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 18 januari
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