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Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations värdeord 
– så här vill organisationen uppfattas av medlemmarna

Tillgängliga  

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska ha en hög  
servicenivå samt lyhörda, flexibla, närvarande,  
engagerade och snabba medarbetare. 

Professionella 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations medarbetare ska vara kunniga, 
kompetenta och drivande. Organisationen ska ha en väl fungerande  
struktur, ha goda kunskaper om Svenska kyrkans verksamhet och  
organisation samt ha ett tydligt tjänsteutbud. Det ska finnas gemensamma 
kvalitetssäkrade arbetssätt, metoder och modeller.

Nytänkande 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations medarbetare 
ska vara proaktiva, utvecklingsfokuserade, utmanande 
och modiga. 

Tydliga  

Organisationen ska vara tydlig med sitt tjänsteutbud och vad det innebär 
att vara medlem. Organisationen ska ha en väl fungerande kommunikation, 
både internt och externt. 

Respektfulla 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations medarbetare 
ska ha ”ett kallt huvud och ett varmt hjärta”, vara 
empatiska, konsekventa och behandla medlemmar och 
medarbetare på ett respektfullt sätt. 
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Mer än man kan tro!

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
och hela Svenska kyrkan lever i ett dyna-
miskt förändringsklimat. Det har präglat 
verksamhetsåret 2011 på många sätt. För 
att kunna fullgöra våra uppgifter måste vi 
följa omvärldens förändringar och se hur 
behovet av stöd hos medlemmarna påver-
kas. 

Svenska kyrkans arbetsgivare ska inte stå 
ensamma i rollen som arbetsgivare och 
som huvudmän för begravningsverksamhe-
ten, utan det är arbetsgivarorganisationens 
uppgift att tillhandahålla det stöd som 
medlemmarna behöver. 

Detta var ledstjärnan för utvecklingsar-
betet under året. En strategisk plan för 
arbetsgivarorganisationens arbete fast-
ställdes. Vidare deltog medarbetarna i ett 
projektarbete kring värdegrunden, där 
samtalen handlade om arbetsinnehåll och 
förhållningssätt. I den processen tillkom 
de värdeord som vi vill ska känneteckna 
organisationen: tillgängliga, professionella, 
nytänkande, tydliga, respektfulla.  

Den regionala strukturen har stärkts och 
arbetsgivarorganisationens medarbetare 
finns nu placerade både centralt och regio-
nalt, vilket ger förutsättningar för en hög 
servicegrad och en snabb och kvalificerad 
rådgivning inom hela verksamhetsområdet. 

I slutet av 2011 påbörjades särskilda 
satsningar för att ge ett tydligare och mer 
riktat stöd till förtroendevalda samt att 
ge stöd i förändringsprocesser. Eftersom 
arbetsgivaransvaret ligger hos kyrkorådet 
är det av största vikt att rollen som arbets-
givare är klarlagd och att ansvarsfördel-
ningen mellan förtroendevalda och kyrko-
herden är tydlig. Arbetsgivarorganisationen 
fokuserar nu på att ge det stöd som behövs 
för att utföra uppdraget. Den andra sats-
ningen handlar om att tydligare erbjuda 
stöd i de olika förändringsprocesser som 

en arbetsgivare behöver genomföra. Det 
kan handla om allt ifrån organisationsför-
ändringar och utveckling av verksamheten 
till neddragningar på grund av sämre eko-
nomi. Allt detta arbete gör vi för att bidra 
till en bättre arbetsmiljö i Svenska kyrkan, 
vilket är en förutsättning för en fungerande 
verksamhet. 

Att möta medlemmarnas behov handlar 
för mig om att förbättra och kvalitetssäkra 
vårt utbud, så att vi hela tiden har fokus 
på medlemsnyttan. Vi ska både göra rätt 
saker och saker rätt! Min övertygelse är att 
arbetsgivarorganisationens tjänster kom-
mer att behövas i allt större utsträckning i 
Svenska kyrkans församlingar. Förändring-
arna kommer att fortgå och vi ska stå väl 
rustade och beredda att bistå när vi efter-
frågas. 

Helén Källholm
Verkställande direktör 
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Förklaring till tabellen
Storstad: Församlingar/samfälligheter av storstadstyp 
i kommun med mer än 200 000 invånare.
Förort: Församlingar/samfälligheter i förorter till 
storstad.
Större stad: Församlingar/samfälligheter med mer än 
50 000 invånare.
Medelstor stad: Församlingar/samfälligheter med 
mellan 20 000 och 50 000 invånare.
Större tätort: Församlingar/samfälligheter med mer 
än 80 procents tätortsgrad och mindre än 20 000 
invånare.
Mindre tätort: Församlingar/samfälligheter med 
60–80 procents tätortsgrad och mindre än 20 000 
invånare.
Landsbygd: Församlingar/samfälligheter med mindre 
än 60 procents tätortsgrad.
Glesbygd: Församlingar/samfälligheter i glesbygd 
med mindre än 6 invånare per kvadratkilometer och 
tätortsgrad under 75 procent. 

Tätortsgrad: en tätortsgrad på 60 procent betyder att 
60 procent av befolkningen bor i tätort. Med tätort 
menas en sammanhängande bebyggelse med högst 
200 meter mellan husen och minst 200 invånare.

Källa: Kyrkokansliets analysenhet

2011 2010 2005 2000

Arbetsgivare i Svenska kyrkan 792 796 880 936

Varav

Samfälligheter 282 286 509 611

Församlingar med egen ekonomi 496 496 357 311

Kyrkliga begravningshuvudmän 745 749 832 879

Några jämförelsesiffror

Församlingar 1 456 1 467 2 212 2 517

Pastorat 904 911 1 026 1 081

Kontrakt 141 141 148 158

Församlingar utan egen ekonomi 960 971 1 855 2 206

Arbetsgivarna och antalet anställda

Arbetsgivarna och begravningshuvudmännen i Svenska kyrkan

Antal arbetsgivare*

Storstad 31

Förort 86

Större stad 14

Medelstor stad 37

Större tätort 121

Mindre tätort 187

Landsbygd 218

Glesbygd 83

Arbetsgivarna och storlek på orten

Antal anställda Antal arbetsgivare
< 15 334

15-20 140

21-49 221

50-99 72

100 -300 23

> 500 2
 

Uppgifterna om antalet anställda är inte exakta

 

*Innefattar inte Samfälligheten gotlands kyrkor, 
stiften eller nationella nivån
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Anställda i Svenska kyrkan 2011

Typ av befattning*    Antal**    2010  Antal per kategori

Pedagogiska uppgifter       4 007 4 040
Församlingspedagog    1 812   813   
Förskollärare     1 497   499
Förskollärare/föreståndare   1 108   100
Assistent i församlingsarbete   1 985   988
Fritids-/ungdomsledare    1 474   472
Barntimmeledare    1 883   911
Konsulent på stifts-/nationell nivå  11 96     90
Familjerådgivare/terapeut   1 140      46
Annan arbetstagare med pedagogiska,
kurativa eller terapeutiska uppgifter  1 112    121

Diakoniuppgifter       1 137 1 132
Församlingsdiakon    1 976    968
Församlingsdiakon/arbetsledare   1 138 1   38   
Sjukhusdiakon     16 62 1   64
Stiftsdiakon     12 2331 1  22
Diakon med annan specialuppgift  1 138 1   40

Prästuppgifter        3 250 3 296 
Kyrkoherde     1 869    870
Komminister     1 785 1 776
Komminister/arbetsledare   1 222 1 234
Sjukhuspräst     1 17311 1173
Biskop      11 13 1 113
Domprost     11 13 1 113
Stiftsadjunkt     1 109 1 117
Stiftsadjunkt/arbetsledare   11 14 1 114
Kontraktsadjunkt    11 18 1 118
Pastorsadjunkt     1 198 1 133
Präst med annan specialuppgift   11 46 1 45

Kyrkomusikaliska uppgifter      2 143 2 159
Kantor      1 461 1 485
Organist     1 537 1 531
Domkyrkoorganist    1 113 11 14
Annan arbetstagare med kyrko-
musikaliska uppgifter i församlingen  1 132 1 129

Uppgifter inom mark- och fastighetsförvaltning    7 971 8 057
Trädgårdsingenjör    11 34 1 133
Fastighetsförvaltare/-tekniker   11 51 1 149
Annan arbetstagare med specialist-
uppgifter     11 49 48

Kyrkogårdsföreståndare    1 131 1 139
Arbetsledare     1 228 1 228
Krematoriemästare/föreståndare   11 23  1 23
Skogvaktare     11 31 1 127
Annan arbetstagare med arbets- 
ledande uppgifter    51 46

Kyrkvaktmästare    2 731 2 790
Kyrkogårdsarbetare    2 943 2 958
Församlingshemsvärd/husmor   710 1 736
Städare      437 1 442
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Typ av befattning*    Antal**   2010 Antal per kategori

Krematorievaktmästare    98 103
Skogsarbetare     45 111 151
Fastighetsskötare    65 1 11157
Maskinreparatör    11 137  1 11137
Hantverkare     22 1 11121
Ekonomibiträde     11 163  1 1 161
Annan arbetstagare med servicetekniska
uppgifter     11 183   11 181

Chef inom kyrkogårdsförvaltningen  1 1113 11 1108
Chef inom fastighetsförvaltningen  111 17 111 111
Annan arbetstagare med chefsuppgifter
inom huvudområdet    11 119 11111 8

Administrativa uppgifter       3 412  3 469 
Kamrer/ekonom     11 374 11 1369
Utredningssekreterare    11 163 111 159
Utredningssekreterare/specialist   23 111 128
Personalsekreterare/personalkonsulent  85 111 184
Stiftsjägmästare     7 11111 6
Stiftsjurist     26 111 125
Informationssekreterare    199 11 1194
IT-tekniker     48 111 148
IT-samordnare     14 111 115
Annan arbetstagare med specialist-/
handläggaruppgifter    225 11 1236

Assistent     1 061 1 091
Löneassistent     82 11 192
Ekonomiassistent    204 1 1213
Förvaltningsassistent    258 11 1256
Informationsassistent    94 111 174
Kontorsvaktmästare    43 111 144
Kyrkobokföringsassistent   67 111 167
Annan arbetstagare med assisterande
uppgifter     47 111 161

Kanslichef/verksamhetschef   164 11 1168
Kyrkokamrer     186 11 1194
Avdelnings-/enhetschef    136 11 1139
Annan arbetstagare med chefsuppgifter
inom huvudområdet    6 111 116

Totalt     21 9201 22 153
 
* Befattningar enligt BSF 01
**Antal personer som var anställda med månadslön i november 2011 respektive 2010
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Det här är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är församlingar, samfälligheter, 
stift samt andra närstående organisationer. Genom sitt medlemskap är arbetsgivaren – 
förtroendevalda och chefer – och huvudmannen för begravnigsverksamheten tillförsäkrad 
stöd, rådgivning, utbildning och enskild konsultation. 

Arbetsgivarorganisationens personal finns 
dels på kansliet i Stockholm, dels som re-
gionala arbetsgivarkonsulter utspridda i 
landet. Detta ger förutsättningar för god 
tillgänglighet och bra förståelse för de  
lokala förhållandena. 

Arbetsgivarfrågor
Hos arbetsgivarorganisationen finns kun-
skapen där förhandlings- och arbetsrättslig 
kompetens förenas med särskild insikt 
om kyrkans behov och kännedom om det 
särskilda regelverk som gäller för Svenska 
kyrkan genom kyrkoordningen. 

Arbetsgivarorganisationen företräder sina 
medlemmar gentemot de fackliga organisa-
tionerna och träffar centrala kollektivavtal 
som rör löner och allmänna villkor för de 
anställda samt särskilda villkor för den 
egna branschen. 

Utöver dessa intresseförhandlingar före-
träder arbetsgivarorganisationen sina med-
lemmar när det uppstår tvister mellan ar-
betsgivare och arbetstagare, exempelvis vid 
tvister om anställningar, löneutbetalningar 
och uppsägningar. 
 

Arbetsmiljö
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 arbets-
miljöarbete för att kunna bidra till hälsa 
och väl fungerande arbetsplatser. 

Begravningsverksamheten
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
är mer än en arbetsgivarorganisation. På 
kansliet finns en samlad kompetens och 
unik erfarenhet när det gäller begravnings-
verksamhet och kyrkogårdsfrågor. Det 
handlar om juridik liksom om arbetsorga-
nisation, kulturarvs-, miljö- och grönyte-
frågor.

På begravningsenheten finns medarbetare 
med kompetens inom grönytefrågor och 
miljö- och kulturarvsfrågor samt en jurist 
som är specialiserad på begravningslagstift-
ning och förvaltningsrätt. Förutom löpande 
rådgivning bistår juristen medlemmar med 
råd och stöd i rättsprocesser.
 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
bedriver även ett omfattande arbete inom 
begravningsverksamheten genom att vara 
remissinstans till utredningar och översyner 
som rör begravningsverksamheten. Arbets-
givarorganisationen deltar i den allmänna 
debatten kring begravningsfrågor för att 
bevaka medlemmarnas intressen. Repre-
sentation finns i olika samrådsgrupper 
tillsammans med företrädare för begrav-
ningsbranschen, såsom begravningsbyråer, 
offentliga organ och Svenska kyrkans na-
tionella nivå. 

Ve
rk

sa
m
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”Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation  
ska skapa medlemsnytta genom ett relevant 
och tydligt tjänsteutbud och personlig rådgiv-
ning med de bästa verktygen och metoderna.”
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En viktigt mötesplats, som arbetsgivarorga-
nisationen anordnar tillsammans med För-
eningen Sveriges Kyrkogårdschefer, är den 
årliga kyrkogårdskongressen. 

Utbildning 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
erbjuder en omfattande utbildningsverk-
samhet. Förutom de på förhand planerade 
utbildningarna, som återfinns i utbildnings-
katalogen På rätt kurs och på webbplatsen, 
erbjuds även anpassade utbildningar på 
förfrågan från medlemmarna. Utbildning-
arna ges både på kansliet i Stockholm och 
på olika platser i landet. 
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Så tycker medlemmarna
På årets arbetsgivarkonferenser fick del-
tagarna svara på frågor om bland annat 
verksamhet och bemötande. 

Hur har du blivit bemött i dina kontakter 
med oss?
Mer än 90% anser att bemötandet varit 
bra eller mycket bra. 

Tycker du att vi förstår er verksamhet och 
era behov?
80% tycker att arbetsgivarorganisatio-
nen förstår medlemmarnas verksamhet 
och behov. Några är osäkra och vet inte 
(14%), några tycker att det varierar  
(6%). 

Har vi ett ändamålsenligt kursutbud?
63% tycker att kursutbudet är ändamåls- 
enligt. 34% menar att de inte kan be-
döma kursutbudet och 4% tycker inte att 
kursutbudet är ändamålsenligt. Återkom-
mande är påpekanden om utbildningar-
nas förläggning där lokala, stiftsvisa och 
regionala utbildningar lyfts fram som 
något viktigt. 

Hur viktigt är det att kurserna förläggs 
regionalt?
85% anser att det är mycket viktigt att 
kurser förläggs regionalt. 

Matchar vår rådgivningsverksamhet på 
begravningsområdet era behov?
97% anser att vår rådgivningsverksamhet 
matchar verksamheternas behov. 

Rådgivare med expertkompetens

– Avtalssekreterare
– Regionala arbetsgivarkonsulter
– Handläggare för arbetsmiljöfrågor
– Kyrkogårdskonsulenter 
– Jurist för begravningsfrågor

Ledningsgruppen 

Helen Källholm, VD och enhetschef  
kyrkogård och begravning;  
Bo Engervall, förhandlingschef och  
enhetschef arbetsgivarenheten;  
Per Westberg, utvecklingschef och  
Kerstin Karlsson, tf ekonomichef.
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Arbetsgivarkonferenser genomfördes för 
första gången i samtliga stift, under april 
och maj 2011. Dessa tretton årligen åter-
kommande mötesplatser är viktiga tillfällen 
att dela information och möta medlem-
marna.

Till arbetsgivarkonferenserna inbjuds varje 
medlem (församling, samfällighet eller stift) 
att skicka sina ombud. Det är ett viktigt 
forum där främst förtroendevalda från lo-
kala arbetsgivare möter representanter för 
arbetsgivarorganisationens styrelse, ledning 
och handläggare. Arbetsgivarkonferenserna 
samlade ombud från 550 av 790 arbetsgi-
vare. Totalt deltog 800 ombud eller ersät-
tare.

2011 års konferenser handlade mycket om 
det förändringsarbete som pågår i organi-
sationen och om den strategiska plan som 
tagits fram. Viktigast är att arbetsgivaror-
ganisationen gör det medlemmarna vill och 
behöver genom att ta reda på, tolka och 
arbeta för det medlemmarna har behov av.

Respektive konferens utformades för att 
motsvara respektive stifts önskemål om 

regionala frågor. Bland annat innehöll kon-
ferenserna information om hur den lokala 
lönebildningen ser ut i respektive stift. 

Avtalsfrågor är alltid huvudfrågor för 
arbetsgivarorganisationen. Därför presen-
terades naturligtvis det nya avtalet liksom 
andra aktuella avtalsfrågor. 

Begravningsfrågorna är också viktiga för 
medlemmarna. Bland annat redovisades 
delar av resultatet från den enkät som Rå-
det för begravningsfrågor låtit göra kring 
allmänhetens syn på begravning och be-
gravningsplatser. Dessutom presenterades 
begravningsutredningens förslag till änd-
ringar i begravningslagen och vilka konse-
kvenser dessa får för huvudmännen. 

Utvärderingarna visar att nästan alla ansåg 
att konferensen motsvarade deras för-
väntningar och att den tillfört dem något i 
deras uppdrag. Så gott som alla deltagare 
var förtroendevalda och hade uppdrag 
som motsvarar de frågor som konferensen 
handlade om.

Förtroendemannaorganisationen

Medlemmar Arbetsgivar-
konferenserna Fullmäktige 

Samråds-
konferensen Styrelsen 

VD &  
kansli 

Utser ombud 

Samråd och 
information 
Utser styrelse,  
ordförande och 
vice ordförande 
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Arbetsgivarkonferenser i alla stift
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Fullmäktige
I november möttes ledamöterna till full-
mäktiges sammanträde. Budget för 2012 
antogs och det beslutades om mindre juste-
ringar i organisationens stadgar.  
Fullmäktige beslutade också att inrätta ett 
arbetsgivarpris som ska ersätta det  
tidigare kulturpriset. 

Fullmäktiges ledamöter 2010 - 2014

Samrådskonferens
I oktober samlades ordförande och vice 
ordförande i arbetsgivarkonferenserna 
samt styrelsen till samrådskonferens. På 
dagordningen fanns utvärdering av årets 
arbetsgivarkonferenser, planering för  
2012 års arbetsgivarkonferenser, aktuella 
avtalsfrågor och begravningsfrågor samt 
strukturutredningen. 

Ordförande och vice ordförande i  
arbetsgivarkonferenserna

uppsala stift
Violet Engström 
Stefan Jonäng   

linköpings stift
Sigvard Olsson
Lennart Arfwidsson

skara stift
Bill Johnsson
Agne Arnesson

strängnäs stift
Lars-Olof Lundkvist
Birgitta Wrede 

västerås stift
Lars Rydje
Lennart Kjellin

växjö stift
Göran Hållstedt
Ingrid Alm Örn 

lunds stift
Lars Pettersson
Birger Wernersson

göteborgs stift
Bertil Arvidsson
Malte Segerdahl

karlstads stift
Inger Axelsson
Lillemor Olsson

härnösands stift
Tommy Eriksson
Ann-Christin Alexius

luleå stift
Ralph Höber 
Gunnel Lindberg 

visby stift
Pia Åbom Nysell 
Inger Harlevi

stockholms stift 
Björn Falkeblad
Harriet Linder Sporron

uppsala stift
Kajsa Berg
Stefan Jonäng
Susanne Nordgren
Torbjörn Rönnkvist
Lennart Torstensson

linköpings stift
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

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

karlstad stift
Anita Gustafsson
Kerstin Larsson
Melvin Ribbing 

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

luleå stift
Roland Hedlund
Ralph Höber
Karin Israelsson
Gertrud Suneman

visby stift
Christer Engelhardt

stockholms stift
Maj-Britt Carlsson
Rolf Ericsson
Urban Gibson
Roland Johansson
Annette Lundquist 
Larsson
Gunnar Pettersson
Lars Starkerud
Klas Weidstam
Anita Widlund
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Arbetsgivare vänder sig till Svenska kyr-
kans arbetsgivarorganisation för att få 
hjälp att tolka avtalen eller få annan råd-
givning i arbetsgivarfrågor. En del arbets-
givare har också behov av att konsultera 
en handläggare för att analysera olika 
handlingsalternativ, personalpolitiskt och 
arbetsrättsligt. 

Rådgivningsverksamheten
Arbetsgivarorganisationens rådgivnings-
verksamhet sker genom flera olika kanaler. 
Många arbetsgivare använder telefon eller 
e-post för snabba eller enklare ärenden.
Men arbetsgivarna har också önskemål om 
att få information eller konsultativt stöd på 
plats. Ett önskemål som tillgodoses så långt 
det är möjligt. 

Förutom den individuella rådgivningen är 
nyhetsbrevet Observera, tidningen FÖR 
och utbildningar och konferenser viktiga 
rådgivningskanaler.

I samband med den årliga löneöversynen 
begär ungefär en fjärdedel av arbetsgivarna 
biträde i processen. 

Stöd och service till arbetsgivarna

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal för arbetsgivarnas  
räkning, ger stöd och service samt anordnar utbildningar i arbetsgivarfrågor. 
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Rådgivningsärenden 2011
Telefonjouren tog emot mellan 50 och 100 samtal en vanlig arbetsdag.

Handläggarna tog emot ca 25 rådgivningsärenden via e-post en vanlig arbetsdag. 

Mest förekommande har varit frågor om semester, anställningsformer, arbetsmiljö,  
anställnings upphörande och arbetstidsfrågor.

Regional service
På flera orter i landet finns regionalt place-
rade arbetsgivarkonsulter. De har ett eller 
två stift som de har ett särskilt ansvar för. 
Tillsammans täcker de, från och med 2012, 
samtliga stift. Det regionala arbetet hand-
lar om allt från enskilda konsultationer 
eller processtöd till utbildningar för en eller 
flera arbetsgivare tillsammans. 

Under 2011 har mycket stöd efterfrågats i 
samband med strukturförändringar. Då har 
arbetsgivarkonsulterna bland annat hjälpt 
till med riskbedömningar och förhandlings-
stöd. 

Förhandlingar
Fokus för förhandlingsverksamheten har 
förstås legat på att förhandla fram nytt 
löneavtal och nya allmänna bestämmelser 
eftersom de tidigare avtalen löpte ut den  
31 mars 2011. 

Nya avtal 
När avtalsförhandlingarna påbörjades i 
januari var parterna inriktade på att träffa 
avtal med kort löptid. Övervägande delen 

”bistår förtroendevalda och anställda i deras 
uppdrag genom att sluta avtal, tolka och ge råd 
i kollektivavtals- och andra arbetsgivarfrågor”
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av andra branschavtal var redan klara för 
2011 och man förberedde som bäst avtal 
för 2012 och framåt. 

Resultatet av förhandlingarna blev ett avtal 
på 13 månader som löper ut den sista april 
2012. De fem fackförbunden och arbetsgi-
varorganisationen träffades vid 15 tillfällen 
under januari till mars. Arbetsgivarorga-
nisationen förhandlade också vid några 
tillfällen med var och en av de fackliga 
parterna. 

Löneavtalet
Arbetsgivarna i Svenska kyrkan lever i svi-
terna efter lågkonjunkturen 2008 och 2009 
vilket visar sig i den kyrkliga ekonomin 
2011 och 2012. En kraftig minskning av 
kyrkoavgiftsintäkterna påverkar lönebetal-
ningsförmågan hos arbetsgivarna. 

Förhandlingarna resulterade i ett lägsta 
löneutfall på 1,5 procent för alla arbets-
tagarorganisationer förutom Kommunal, 
där utfallet blev 480 kronor. Avtalet inne-
bär att de anställda i Svenska kyrkan får 
löneökningar som ligger i linje med vad 
arbetsmarknaden i övrigt träffat avtal om 
2011. 

Minimilön
Jämfört med andra avtalsområden har 
Svenska kyrkan en relativt hög minimilön. 
Efter höjningen 2011 är minimilönen  
17 255 kronor, utan krav på särskild yrkes-
utbildning eller arbetslivserfarenhet, som 
man har för i stort sett samma lön inom 
avtalsområdet Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
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Avtalet för utlandsanställda
Även Svenska kyrkans cirka 150 anställda 
med utlandstjänst fick ett nytt avtal, med 
samma löneutfall och samma avtalsperiod 
som Kyrkans löneavtal. Avtalet ska ses 
över inför nästa avtalsperiod för en moder-
nare utformning och förändring av vissa 
föråldrade ersättningsmodeller. 

Kvarstående frågor, som rör avtalsförsäk-
ringar och pension, togs upp senare under 
året i en partsgemensam arbetsgrupp.

Gemensamt kollektivavtal
Samtliga anställda i Svenska kyrkan tilläm-
par gemensamt löneavtal och gemensamt 
avtal om allmänna bestämmelser. Det finns 
några få särskiljande regler för olika yrkes-
grupper. Svenska kyrkans arbetsgivarorga-
nisation anser att kollektivavtalen ska gälla 
oavsett om man tillhör tjänstemanna- eller 
arbetargrupper och oavsett vilken fackför-
ening man är medlem i. Svenska kyrkan 
ska ha gemensamma kollektivavtal för alla 
kyrkans arbetstagare. 

Resurser för kompetensutveckling
En viktig fråga från den fackliga sidan var 
utökade insatser för kompetensutveckling. 
Man hävdade att många arbetsgivare inte 
tillräckligt uppmärksammar och inser nyt-
tan av kompetensutveckling.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
menar att de kyrkliga arbetsgivarna särskilt 
i tider av förändringsarbete bör satsa resur-
ser för personalens kompetensutveckling. 
Det är dock upp till den enskilda arbets-
givaren att planera och avsätta resurser, 
varför det från centralt håll inte finns an-
ledning att ändra reglerna i det personal-
politiska utvecklingsavtalet. 

I Kyrkans löneavtal skrevs dock in ett nytt 
stycke om att arbetsgivaren ska diskutera 
kompetensutveckling och göra en kompe-
tensutvecklingsplan vid lönesamtalet inför 
löneöversynen samt avsätta resurser. PU-
avtalets kapitel 9:3 om kompetensutveck-
ling flyttades in i Särskilda bestämmelser 
för att tydliggöra de regler som finns.

Kommande avtalsförhandlingar
Under avtalsförhandlingarna tillsattes 
partsgemensamma arbetsgrupper som fick 
i uppdrag att komma med förslag till av-
talsförhandlingarna 2012 gällande lön, ar-
betstider och arbetstidsminskning för äldre 
anställda. 

Parterna lyckades inte under förhandling-
arna nå någon uppgörelse kring arbets-
tidsreglering för kyrkomusikerna, varför 
överläggningarna i den frågan har fortsatt 
med förhoppning om att träffa en överens-
kommelse till nästa avtal. En annan fråga 
där parterna inte var överens är frågan om 
ersättningsnivåer vid kyrkoherdevikariat 
för kortare tid än tre månader. 

Arbetsgrupper
Under avtalsförhandlingarna 2011 tillsattes 
en partsgemensam arbetsgrupp som ska be-
arbeta kyrkans löneavtal för att göra detta 
mer användarvänligt och logiskt uppbyggt. 
Detta förslag ska sedan slutförhandlas in-
för 2012 års avtal. 

En arbetsgrupp tillsattes också för arbets-
tidsfrågor med målet att arbetsgivarens 
önskan om att bedriva en god verksamhet 
när kyrkans medlemmar behöver den, ska 
kunna kombineras med medarbetarnas 
möjlighet att påverka arbetstidens förlägg-
ning och ledigheter. 
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Utbildningar i arbetsgivarfrågor* 2011 

55 utbildningar på begäran av medlem

19 planerade utbildningstillfällen (i utbildningskatalogen) 

Handläggarna har också medverkat vid flera arbetsledar- och kyrkoherdeutbildningar 
samt vid stiftens utbildningar för förtroendevalda

* Utbildningar i arbetsmiljöfrågor presenteras separat

Arbetsgruppen om arbetstidsminskning 
för äldre anställda fick i uppdrag att ge 
förslag till lösningar som arbetsgivare kan 
använda i personalplaneringssyfte. Under 
våren 2012 kommer arbetsgruppen att 
självständigt lägga fram förslag till över-
enskommelse.

Kyrkoherdevikariat
Ingående överläggningar fördes under 
avtalsförhandlingarna om kyrkoherde-
vikariat. Frågan gäller ersättningsnivåer för 
komminister som under kortare tid än tre 
månader vikarierar för kyrkoherde. 

Arbetsgivarorganisationens utgångspunkt 
i förhandlingarna var att arbetsgivare och 
arbetstagare, för den tid arbetstagaren 
vikarierar och får mer kvalificerade arbets-
uppgifter, ska komma överens om föränd-
ring av lönen. Förhandlingarna ledde inte 
till någon förändring av reglerna denna 
gång. Frågan kommer att bli aktuell igen i 
2012 års avtalsförhandlingar.

Bilersättningsavtalet
Under hösten genomfördes förhandlingar 
för att få till stånd ett nytt avtal från och 
med den 1 januari 2012. Någon ny över-
enskommelse blev inte av eftersom par-
terna står långt ifrån varandra vad gäller 
ersättningsnivåer och andra frågor. De 
fackliga organisationerna har bland annat 
yrkat på betydligt högre ersättning än de 
2,90 kronor per kilometer som överens-
kommits 2010. Efter den 1 januari 2012 
gäller avtalet med sju dagars ömsesidig 
uppsägningstid, så länge förhandlingarna 
pågår. Parterna fortsätter förhandlingarna 
våren 2012. 

Personalpolitiska utvecklingsavtalet
Från årsskiftet 2010/2011 infördes nya 
regler i PU-avtalet för omfattningen av 
regional facklig förtroendemans uppdrag. 
För arbetsgivarna innebär förändringen att 
en bättre överblick ges över den fackliga 
verksamhetens omfattning och ekonomiska 
konsekvenser.
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Tvisteförhandlingar
De tvisteförhandlingar där arbetsgivarorga-
nisationens handläggare hjälper till som ju-
ridiskt ombud gäller tolkning och tillämp-
ning av kollektivavtal och lagar. Ofta löses 
frågan vid den lokala tvisteförhandlingen, 
annars kan part begära central tvisteför-
handling. Svenska kyrkans arbetsgivaror-
ganisation är då part och genomför denna 
förhandling för medlemmens räkning. Om 
parterna inte finner en lösning vid lokal el-
ler central förhandling kan frågan hänskju-
tas till arbetsdomstolen eller tingsrätt. 

Övervägande antalet tvister löses vid den 
centrala förhandlingen. Om parterna inte 
enas vid det förhandlingstillfället biträder 
arbetsgivarorganisationens jurister anting-
en i arbetsdomstolen eller vid tingsrätt om 
arbetstagarparten ansöker om stämning. 

Utbildning om nya skollagen
Tillsammans med Skolverket och kyrko-
kansliet anordnade arbetsgivarorganisatio-
nen en utbildningsdag med anledning av 
den nya skollagen som trädde i kraft den 1 
juli 2011. Fokus i utbildningen var hur den 
nya lagen påverkar församlingens förskole-
verksamhet.

Nytt material om sexuella övergrepp
Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbets-
givarorganisation och Svenska Kyrkans 
Unga tog under 2011 fram materialet Vad 
gör vi nu? Bemötande och förebyggande 
av sexuella övergrepp. Dokumentet inne-
håller en teologisk bakgrund, praktiska 
erfarenheter, lagar och bestämmelser samt 
riktlinjer och handlingsplaner att använda i 
församlingen.

Centrala förhandlingar och tvister i tingsrätt/arbetsdomstolen 
 

2011 2010 2009
Centrala förhandlingar     17       15 11 24

Tingsrätt/arbetsdomstolen 4         5 1 7
 
Övervägande antalet centrala förhandlingar har rört tvist med anledning av uppsägning på grund av brott 
mot kollektivavtal eller tvist med anledning av brott mot lagen om anställningsskydd.  

Processerna i tingsrätt och arbetsdomstol har rört tvist med anledning av uppsägning eller avskedande på 
grund av personliga skäl. 
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Lönestatistik

Löneskillnader mellan kvinnor och män    
Medellön 2011

Kvinnor Män Kvot K/M*
Samtliga befattningar  25 900     27 800     0,93    
Kyrkoherde 44 000     44 400  0,99    

Komminister  31 500 31 700    0,99    

Organist 30 900   31 400      0,98    

Diakon 27 700      28 000      0,99  

Kantor  26 500     27 000     0,98 

Assistent 23 800       23 900       1,00   

Kyrkvaktmästare  22 200     22 800     0,97    

Kyrkogårdsarbetare 21 100 21 800 0,97  
* vid tal under 1,00 är kvinnornas löner lägre än männens

Här presenteras några av de största yrkesgrupperna.  
Lönestatistik för övriga befattningar finns på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

2008 2009 2010 2011

Kyrkoherde 39 700 41 500 43 300 44 300

Komminister 28 900 30 000 30 900 31 600

Organist 28 500 29 600 30 500 31 200

Diakon 25 100 26 200 27 000 27 700

Samtliga befattningar 24 200 25 200 26 000 26 600

Kantor 24 200 25 200 26 000 26 700

Assistent 21 600 22 500 23 200 23 800

Kyrkvaktmästare 20 500 21 400 22 100 22 600

Kyrkogårdsarbetare 19 700 20 500 21 000 21 600

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

M
ån

ad
sl

ön

Medellön 2008-2011



16

Löneavtal som innehåller grundläggande 
principer för lönesättning, löneöversyner och 
förhandlingsordning för avtalsperioden.

Allmänna bestämmelser som bland annat 
reglerar frågor som semester, arbetstider, sjuk-
lön och uppsägningstider.

Specialbestämmelser för kyrkans personal
som lägerersättningar, bestämmelser för präs-
ter, kyrkomusiker och vaktmästare. 

Tjänstepensionsavtalet KAP-KL som regle-
rar tjänstepension för alla anställda, efterle-
vandepension samt möjlighet till avtalspen-
sion. 

Personalpolitiskt utvecklingsavtal, PU-
avtalet, som bland annat innehåller regler 
om medbestämmande, arbetsmiljö och facklig 
verksamhet.

Kollektivavtal för Svenska kyrkans utlands-
anställda reglerar villkor för dem som av 
Svenska kyrkan är anställda för utlandstjänst.

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

Befattningssystem för församlingar, sam-
fälligheter, stift och kyrkan på nationell 
nivå, BSF 01, som ger regler för olika befatt-
ningar inom kyrkan för en god personal- och 
lönestatistik.

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

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

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

Bilersättningsavtal, BIA, reglerar ersättning 
när arbetstagaren använder egen bil i tjänsten.

Överenskommelse om korrigering av preli-
minär lön m.m. reglerar när arbetstagare er-
hållit för mycket preliminär lön i förhållande 
till vad som avtalsenligt ska utgå för avräk-
ningsperioden.

Överenskommelse rörande vissa frågor i 
samband med sommartid reglerar tidsangiv-
ningar i arbetstidsschema, beräkning av ar-
betstid m.m. samt arbetstidslagens regler om 
veckovila och rast.

Överenskommelse om veckovila enligt 14 
§ arbetstidslagen i vissa fall, Veckovila 95, 
reglerar vissa förutsättningar för lokala av-
vikelseavtal från arbetstidslagens bestämmelse 
om veckovila med mera.

Kollektivavtal för krigs- och beredskaps-
frågor

Kollektivavtal om lön och allmänna an-
ställningsvillkor mellan Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation och GS, Facket för 
skogs-, trä- och grafisk bransch, gäller för 
skogsarbetare hos stiftens egendomsförvalt-
ning.

Försäkringar enligt kollektivavtal:
Avgiftsbefrielseförsäkring som övertar ar-
betsgivarens betalningsansvar för pensionsav-
giften för långtidssjuka.

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

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-
KL, som ger arbetstagaren ekonomisk trygghet 
vid arbetsskador och olycksfall på arbetsplat-
sen samt färdolycksfall.

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

Kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen tecknar för arbetsgivarnas räkning:
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Arbetsgivarorganisationen hyressätter alla 
tjänstebostäder som finns i Svenska kyr-
kan, förutom biskopsgårdarna. 

Vid ingången av 2011 fanns 441 tjänstebo-
städer i Svenska kyrkan. Ett 50-tal tjänste-
bostäder har avvecklats under året. 

Hyrorna baserar sig på de objektbeskriv-
ningar av tjänstebostaden som hyresgäst 
och hyresvärd gemensamt fyllt i och som 
sedan bearbetats av handläggaren på ar-
betsgivarorganisationen. 

Under 2011 varierade hyreshöjningarna 
från 0,84 procent till 3,90 procent. Medel-
höjningen för tjänstebostäderna var 2,17 
procent (1,57 procent 2010). 

Enligt kollektivavtalet ska hyran för tjänste-
bostaden motsvara hyran för en likvärdig 
bostad på orten och därför görs jämförel-
ser med allmännyttans hyror i respektive 
kommun.

Hyressättning av tjänstebostäder

Våra avtalsparter

Följande fackförbund tecknar Svenska kyrkans arbetsgivar- 
organisation kollektivavtal med:

• Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA)
• Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds samverkansråd
• Vision (fd SKTF)
• Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal)
• Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund: 
 Agrifack
 Sveriges Arkitekter
 Civilekonomerna
 DIK-förbundet
 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
 Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
 Naturvetareförbundet
 SRAT
 Skogsakademikerna
 Sveriges Ingenjörer
 Sveriges Psykologförbund
 Sveriges Universitetslärarförbund
 Vårdförbundet
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För en god arbetsmiljö i Svenska kyrkan
Arbetsgivarna i Svenska kyrkan har allt att vinna på en bra arbetsmiljö. Arbetsgivarorga-
nisationens insatser syftar till att bistå medlemmarna i detta arbete och arbetar förebyg-
gande på flera olika nivåer för att vara till största möjliga nytta. 

Utbildningar och konsultationer i arbetsmiljöfrågor 2011 
Siffror inom parentes är jämförelsesiffror från 2010

ett 30-tal (30-tal) utbildningar på begäran av medlem

20 (15) planerade utbildningstillfällen (i utbildningskatalogen) 

25 (20) konsultationer (kartläggning, analys och utveckling av arbetsmiljön,  
processtöd och förändringsarbete) 

A
rb

et
sg

iv
ar

fr
åg

or

”Våra medlemmar ska ges goda förut-
sättningar att utvecklas som attraktiva  
arbetsgivare med god arbetsmiljö.”

Grundläggande insatser
Det finns ett behov av grundläggande 
arbetsmiljöutbildning som arbetsgivaror-
ganisationen bemöter genom planerade 
utbildningar två till tre gånger per år. Det 
blir vanligare att ledningsgrupper, skydds-
kommittéer eller hela arbetsplatser bestäl-
ler denna typ av utbildning och vill att den 
anpassas till lokala förhållanden. Under 
2011 anordnades 15 sådana utbildnings-
tillfällen. Andra grundläggande insatser har 
handlat om att hjälpa till att skapa rutiner 
och handlingsplaner i arbetsmiljöarbetet, 
föreslå åtgärder och allmän rådgivning.

Utvecklingsinsatser
Efterfrågan på lokalt anpassade utbildning-
ar inom arbetsmiljöområdet har ökat un-
der året. De blir då oftast i form av utveck-
lingsinsatser för arbetsplatsen. Exempel på 
sådana insatser är Goda arbetsplatsmöten, 
Medarbetarsamtal, Psykosocial arbetsmil-
jö, Likabehandling och Förändringsarbete. 
Flera av arbetsgivarorganisationens utveck-
lingsprojekt som påbörjades under 2011 

har bäring direkt på arbetsmiljö. Bland an-
nat påbörjades ett arbete med att differen-
tiera insatserna för medlemmarna utifrån 
det behov av stöd som små respektive stora 
arbetsgivare har. Projektet syftar till att 
arbetsgivarna ska få ut så mycket som möj-
ligt av sitt medlemskap och ger organisa-
tionen verktyg att se över medlemsavgiften. 

Arbetsgivarorganisationen har under året 
satsat extra på ledarskapsutveckling. Ge-
nom ett samarbete med tre stift och kyr-
kokansliet har möjligherna till gemensam 
utbildning eller andra utvecklingsinsatser 
för kyrkoherdar i tjänst undersökts. Ar-
betsgivarorganisationen samarbetar också 
sedan flera år tillbaka med Lunds stift i ett 
mentorsprogram för kyrkoherdar. 

I slutet av året inleddes projektet Kyr-
koråd/kyrkonämnd – ett tydligt styrelse-
uppdrag. Projektet har startat eftersom 
forskning, Arbetsmiljöverkets tillsyn och 
konsultativa insatser har visat att arbets-
miljön i Svenska kyrkan påverkas av att 
ansvarsfördeningen och rollförståelsen ofta 
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är otydlig mellan styrnings- och lednings-
funktioner. Efterfrågan från arbetsgivarna 
att få stöd i att klargöra roller, bland annat 
gällande delegationer, har också ökat.

Nätverk
För de större arbetsgivarna med egna per-
sonalchefer eller motsvarande erbjuder 
arbetsgivarorganisationen ett nätverk för 
stöd och utveckling. Under 2011 samord-
nade också arbetsgivarorganisationen ett 
forum för stiftens handläggare i arbetsmil-
jörelaterade frågor med fokus på att skapa 
robusta samarbetskulturer.

Utbildningar, konsultationer och 
konferenser
Arbetsmiljöfrågorna har också belysts 
genom seminarier på Kyrkokamerala för-
eningens årskonferens, Fastighetsdagarna, 
Gotlands kyrkvecka samt regionala konfe-
renser (Lunds stift). 
 

Arbetsmiljökonferens
Den 10−11 maj samlades drygt 150 an-
ställda och förtroendevalda, från Ystad i 
söder till Luleå i norr, på arbetsmiljökon-
ferens i Stockholm. Temat var ledarskap. 
Medverkade gjorde bland annat biskop 
Eva Brunne, professor Eva Vingård och 
stadsdirektör Palle Lundberg. Eva Vingårds 
föredrag handlade om vad hälsa är och vad 
som leder till ”friska” företag. Palle Lund-

berg, utsedd till Årets chef 2009, pratade 
om Konsten att lyckas som ledare. Kyrko-
herde Ingrid Knutsson Starck berättade 
om sin personliga resa under sammanlägg-
ningen av två pastorat. Dessutom delade 
Säffle kyrkliga samfällighet med sig av sina 
erfarenheter kring strukturförändringar. 

 
Personalpolitiska rådet
Personalpolitiska rådet i Svenska kyrkan (PRK) bildades för mer än 30 år sedan och 
består av representanter för de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisatio-
nen. Personalpolitiska rådet är ett samrådsorgan som träffas två gånger per år och 
har bland annat i uppgift att följa tillämpningen av det personalpolitiska utvecklings-
avtalet (PU-avtalet), verka för en god arbetsmiljö och för god yrkesutbildning för 
dem som vill söka anställning i kyrkan. 

Personalpolitiska rådet har under året identifierat tre områden att arbeta vidare med: 
– översyn och utveckling av det personalpolitiska utvecklingsavtalet
– en partsgemensamt framtagen arbetsmiljöutbildning
– friskfaktorer på arbetsplatserna i Svenska kyrkan
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Pensionsfrågor

Alla som är bosatta i Sverige och har inkomst från arbete tjänar in allmän pension. An-
ställda inom Svenska kyrkan har utöver allmän pension rätt till tjänstepension. 

Villkor för tjänstepensionen regleras i kol-
lektivavtalet KAP-KL, som arbetsgivaror-
ganisationen tecknat med de fackliga orga-
nisationerna.

Pensionsförmåner i KAP-KL
Pensionsavtalet innehåller två olika typer 
av ålderspension men även efterlevande-
pension och möjlighet till avtalspension. 
Ålderspensionens två förmåner är:
 
– Avgiftsbestämd pension för alla arbets-
tagare. Arbetsgivaren betalar pensionsav-
gift till Kyrkans pensionskassa, som förval-
tar pensionskapitalet tills det är dags för 
pension.
 
– Förmånsbestämd pension för arbets-
tagare med lön över 7,5 inkomstbasbelopp.  
Pensionsavtalet ger ett löfte om pension på 
en viss nivå i förhållande till den lön den 
anställde haft de sista anställningsåren.  
 
Efterlevandepension får anhöriga till an-
ställd som avlider under anställningstiden 
eller i nära anslutning till anställningen. 
Maka/make/sambo och barn under 18 år 
räknas som efterlevande. Efterlevandepen-
sion betalas ut för efterlevande vuxen i fem 
år och för barn till och med att barnet är 
18 år eller slutat gymnasiet. Pensionens 
storlek beräknas utifrån den anställdes lön 
de sista nio åren.
 
Avtalspension kan beviljas arbetstagare 
som kommer överens med sin arbetsgivare 
om villkoren för pensionen.

Premiekapning
Några arbetsgivare drabbades av mycket 
höga kostnader för förmånsbestämd pen-
sion under 2007 och 2008. För att mini-
mera onormalt höga pensionskostnader för 
enskilda arbetsgivare och för att öka möj-
ligheten till rörlighet för arbetstagare inom 
kyrkan beslutade dåvarande Församlings-

förbundet om ett så kallat premiekapnings-
system 2009. 

Efter samråd med stiften beslutade arbets-
givarorganisationens styrelse under 2011 
att också inkludera stiften i premiekap-
ningssystemet. 

Avgiften som fastställdes 2011 var 0,3 
procent av lönesumman och maxpremien 
250 000 kronor per individ.

Återbetalning av pensionskostnader
Kyrkomötet beslutade i oktober 2011, efter 
en begäran från arbetsgivarorganisatio-
nen, att bidra med 41 miljoner kronor till 
finansieringen av prästernas förmånsbe-
stämda pensioner för 2007 års intjänande, 
för präster med anställningstider före år 
2000. När ansvaret för pensionerna gick 
över från Kyrkofonden (år 2000) till Kyr-
kans pensionskassa överfördes ett belopp 
som skulle täcka de förmånsbestämda 
pensionerna för dessa präster. Kostnaderna 
bedömdes lägre än det överförda beloppet 
varför Kyrkans pensionskassa återförde en 
summa till kyrkostyrelsen. När slutavräk-
ning gjordes var beloppet större än beräk-
nat och innebar höga pensionskostnader 
för arbetsgivarna, varför arbetsgivarorgani-
sationen hemställde till kyrkostyrelsen om 
bidraget på 41 miljoner kronor. 

Pensions- och försäkringsvillkor för 
utlandsstationerade
Under året har en partssammansatt arbets-
grupp utrett pensions- och försäkrings-
villkor för de arbetstagare inom Svenska 
kyrkan som är utlandsstationerade mer än 
ett år. Arbetet har varit komplicerat och 
arbetsgruppen har träffat representanter 
från försäkringskassan, pensionskassan och 
försäkringsbolag. Arbetet kommer att av-
slutas under våren 2012.
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Under året tog arbetsgivarorganisationen 
beslut om att tillsammans med de fem 
fackliga organisationerna bilda en parts-
sammansatt pensionsgrupp med uppgift 
att vårda och utveckla kyrkans tjänste-
pensionsavtal samt vara en mötesplats där 
parterna kan diskutera pensionsfrågor. 
Sammansättningen av gruppen består av 
fem representanter från de kollektivavtals-
slutande fackliga organisationerna och fyra 
representanter från arbetsgivarorganisa-

tionen. Arbetsgivarorganisationens repre-
sentanter består av en pensionskonsult, en 
personalchef från en församling samt två 
tjänstemän från kansliet.

Pensionsgruppen saknar beslutsmandat 
men gör partsgemensamma rekommenda-
tioner om bland annat betalning av pre-
mier för avgiftsbestämd pension, regler för 
utbetalningstid samt regler för tidigaste och 
senaste uttagstidpunkt för pensionen.

Kyrkans pensionskassa
Kyrkans pensionskassa förvaltar och administrerar tjänstepensionen för anställda i 
Svenska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift. Pensionskassan är en 
försäkringsförening och står därmed under Finansinspektionens tillsyn. 

Pensionskassan har
• mer än 60 000 försäkrade individer  
• ett pensionskapital på drygt 10 miljarder kronor
• avkastningen på kapitalet var 4,8 procent 
• drygt 800 anslutna arbetsgivare

Pensionskapitalet förvaltas i samklang med Svenska kyrkans grundläggande värde-
ringar. 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 arbetsgivar- och arbetstagar-
organisationerna inom Svenska kyrkan. I styrelsen för Kyrkans pensionskassa finns 
tre ledamöter utsedda av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, varav en är ord-
förande.

Beslut om partssammansatt pensionsgrupp
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Stöd genom Kyrkans Trygghetsråd 2011
2010 års siffror inom parentes

66 (27) uppsagda arbetstagare fick coachningshjälp
16 (13) fick nytt arbete efter coachningen
1 (3) arbetstagare fick löneutfyllnad*
2 (15) arbetstagare fick AGE-ersättning**
10 arbetstagare gick vidare till studier
3 arbetstagare fick praktikplats
7 arbetstagare beviljades studiestöd

22 arbetstagare får fortsatt coachningshjälp

8 (4) arbetsgivare fick stöd i uppsägningsprocesser

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

Genom Kyrkans Trygghetsråd erbjuds 
ett förstärkt omställningsprogram under 
sex månader med en personlig coach som 
bland annat ska ge stöd vid kompeten-
sinventering, guidning till andra möjliga 
branscher och yrken, karriärplanering, per-
sonlig rådgivning, upprättande av CV och 
simulerade intervjuer. 

Arbetsgivare kan ansöka om stöd i proces-
sen inför en uppsägning eller stöd till team-
utveckling efter att uppsägningen är gjord, 
för att stärka de anställda som blir kvar.

Förändringar i omställningsavtalet 
Från och med 1 januari 2011 är det of-
ficiella namnet Kollektivavtalsstiftelsen 
Svenska kyrkans trygghetsråd. 

Under 2011 togs beslut om att en tillsvida-
reanställd som arbetat mer än 12 månader 
kan prövas för omställningsstöd. Tidigare 
var gränsen tre år. 

Omställningsavtalet – Kyrkans Trygghetsråd 

Kyrkans Trygghetsråd ger stöd till arbetstagare som blir eller riskerar att bli uppsagda på 
grund av arbetsbrist. 
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Omsättning och kapital för Kollektivavtalsstiftelsen Svenska kyrkans trygghetsråd 

 

 

*Styrelsen beslutade under 2011 att allt kapital ska utgöra fritt kapital.  
Jämförelsesiffrorna för 2010 har korrigerats i enlighet med detta.

2011 2010

Avgifter från arbetsgivarna 3 805 553 21 303 731

Avkastning 5 420 003 3 544 852

Utbetalning för omställningsstöd, 3 690 619 2 289 098

varav utbetalt till Arbetslivsresurs 2 287 750 1 949 652

Förmögenhet  107 114 320 112 899 240

Fritt eget kapital* 107 114 320 104 520 315
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Fakta Kyrkans Trygghetsråd

Kyrkans Trygghetsråd bildades 2006 ge-
nom att ett omställningsavtal tecknades 
mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorga-
nisation och de fackliga parterna; Kyrkans 
Akademikerförbund, Svenska Kommunal-
arbetarförbundet, Vision, Lärarförbundet 
och Lärarnas riksförbunds samverkansråd 
samt Akademikerförbundet SSR och Jusek 
med förtecknade förbund. 

Arbetsgivare i Svenska kyrkan finansierar 
åtgärder i omställningsavtalet genom en 
avgift beräknad på arbetsgivarens årslöne-
summa. Medlen förvaltas i Kollektivavtals-
stiftelsen Svenska kyrkans trygghetsråd. 
Även för 2011 rabatterades avgiften och 
uppgick till 0,05 procent av den samman-
lagda lönesumman. 

Utförare av omställningsavtalet är Arbets-
livsresurs AB. De ansvarar bland annat för 
coachningshjälp för uppsagda arbetstagare 
och stöd i processen till arbetsgivaren. 

Beredningsgruppen
Kyrkans Trygghetsråds beredningsgrupp, 
som består av tre representanter från ar-
betsgivarorganisationen och en represen-
tant vardera från de fem fackliga organisa-
tionerna, har sammanträtt vid fyra tillfällen 
under 2011. 

Beredningsgruppen har under året bland 
annat arbetat med frågan om utvärdering 
av de insatser som utförts och utrett frågan 
om utveckling av avtalet för omställning 
vid ohälsa. En annan fråga har varit bevil-
jande av bidrag till arbetsgivare som i sam-
band med arbetsbrist och därav uppkom-
men övertalighet löser övertaligheten med 
beviljande av särskild avtalspension. 
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Ungefär 5 400 anställda och förtroende-
valda i Svenska kyrkan deltog i konferenser 
och utbildningar som Svenska kyrkans ar-
betsgivarorganisation anordnade 2011. 

Bland annat arrangerade arbetsgivarorga-
nisationen 185 utbildningar från utbild-
ningskatalogen på 35 platser över hela 
landet. Till detta tillkommer ett stort antal 
utbildningar på förfrågan från medlem-
marna. 

Under våren genomfördes 17 avtalskonfe-
renser från Helsingborg i söder till Luleå 
i norr. Dessa konferenser samlade tusen 
personer från 450 arbetsgivare. På avtals-
konferenserna informerade arbetsgivaror-
ganisationen om förändringarna i Svenska 
kyrkans avtal, som slutförhandlats en kort 
tid innan. 

Under 2011 erbjöds sex nya utbildningar, 
fyra inom arbetsmiljö och två inom begrav-
ningsverksamheten.  

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
och kyrkokansliet inledde under 2011 pla-
neringen av en ambitiös utbildning som 
riktar sig till alla som är arbetsledare med 
huvudsakligt verksamhetsområde barn och 
unga. Förskolelärare, församlingspedago-
ger, diakoner, präster och kyrkomusiker 
kommer att mötas i en utbildning som bör-
jar hösten 2012. 

 
Utbildningen är en del av den samverkan 
som arbetsgivarorganisationen gör inom 
kyrkokansliets program ”0-18 Svenska 
kyrkans arbeta bland barn och unga” som 
tillkommit efter ett kyrkomötesbeslut.

Arbetsledarutbildningen för kyrko- och 
kyrkogårdsvaktmästare startade sin åtton-
de utbildningsomgång med 24 deltagare. 
Utbildningen Chefs- och ledarskapsutveck-
ling startade sin femtonde utbildningsom-
gång med 25 deltagare. 
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På rätt kurs med utbildningar och konferenser

”bistår förtroendevalda och anställda i deras 
uppdrag genom att erbjuda utbildning, stöd, 
verktyg och metoder för Svenska kyrkans  
verksamhets-, förändrings-och utvecklings- 
arbete”

arbetsledarutbildning 
för barn- och ungdomsverksamheten 
2012-2013 för dig som har en arbetsledande funktion 

i verksamheten med barn och unga, 0-18 år

inbjudan till

anmälan och information

anmälan:
www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/utbildningar

Anmälan är bindande. 
Sista anmälningsdag är 10 september 2012

praktiska frågor:
Pia Magnusson, kursadministratör, telefon: 08-737 72 41.

Logi bokas och betalas av deltagarna själva. 
Tips! Ersta konferens & hotell, telefon: 08-714 63 41

Scandic Malmen, telefon 08-517 347 00
Columbus hotel, telefon: 08-644 17 17

övriga frågor:
Leena Mellenius, leena.mellenius@svenskakyrkan.se, telefon: 08-737 72 05

Lena Olsson Fogelberg, lena.olssonfogelberg@svenskakyrkan.se, 018-16 95 51

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Medborgarplatsen 3, hiss A, plan 8

Postadress: Box 4312, 102 67 Stockholm
Telefon: 08-737 70 00 Fax: 08-640 36 05

E-post: arbetsgivare@svenskakyrkan.se

övrig information

tid och plats:
Del 1: 10–12 oktober 2012, Ersta konferens & 
hotell. Adress: Erstagatan 1K, Stockholm
Del 2: 30 januari–1 februari 2013, Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation. 
Adress: Medborgarplatsen 3, hiss A, plan 8
  
avgift
Utbildningen kostar 11 000 kronor inklusive material 
och måltider. Moms tillkommer. 

antal deltagare
Det fi nns 24 platser. Deltagarna registreras i den 
ordning som anmälan kommer in. 

intyg
Intyg förutsätter full närvaro vid båda 
utbildningstillfällena.

Foto: sid. 1 Henrik Kettunen/kuvaus.fi , sid. 2 Petri Jauhiainen/kuvaus.fi , 
sid. 4 Magnus Aronson, sid. 5 Josefi n Casteryd
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Utbildningsverksamheten

2011 2010
Planerade utbildningstillfällen 185* 217

Utbildning på förfrågan 97 51

Antal orter** 35 29

Antal deltagare** 5 430 4 670
 
* Av dessa 185 anordnades 45 utbildningar (24 procent) i lokalerna på Medborgarplatsen i Stockholm 
** I siffrorna ingår inte alla orter och deltagare i utbildningar på förfrågan. 

Nya utbildningar 2011
– Främja likabehandling samt förebygga och motverka diskriminering
– Psykosocial arbetsmiljö
– Hot och våld på arbetsplatsen
– Rehabilitering
– Driftstyrning och kvalitetssäkring på kyrkogården
– Begravningsverksamhetens grunder
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januari – mars

april – majAvtalskonferenser om nya avtalet 
Efter att förhandlingarna var klara genomfördes 17 
avtalskonferenser från Helsingborg i söder till Luleå i 
norr. På avtalskonferenserna informerades om föränd-
ringarna i Svenska kyrkans avtal. 

Svenska kyrkans avtal 11 klart
Resultatet av förhandlingarna blev ett avtal på  
13 månader som löper ut den sista april 2012.

Avtalsförhandlingarna inleds
Förhandlingarna med de fackliga motparterna  
inleddes i slutet av januari. 

Ett händelserikt år

Fastighetsdagarna  
15-16 november i Umeå
Fastighetsdagarna, som anordnades 
tillsammans med Svenska kyrkans 
ingenjörsförening, lockade cirka 
150 deltagare. Tyngdpunkten under 
konferensen var energifrågor. 

20  11

Fullmäktiges sammanträde  
9 november på Arlanda
Fullmäktige beslutade bland annat 
att inrätta ett arbetsgivarpris som 
ska ersätta det tidigare kulturpriset. 
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Arbetsgivarkonferenser i samtliga stift 
För första gången genomfördes  
arbetsgivarkonferenser i samtliga stift 
under april och maj. Arbetsgivar- 
konferenserna handlade om det för-
ändringsarbete som pågår i organisa-
tionen och om den strategiska plan som 
tagits fram, aktuella arbetsgivar- och 
begravningsfrågor samt regionala  
frågor i respektive stift. 
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maj

juni – juli

Arbetsmiljökonferens 10-11 maj
Den 10−11 maj samlades drygt 150 
anställda och förtroendevalda till arbets-
miljökonferens i Stockholm på temat 
ledarskap. Medverkade gjorde bland annat 
biskop Eva Brunne, professor Eva Vingård 
och stadsdirektör Palle Lundberg. 

Gotlands kyrkvecka 29 juni – 3 juli
I juni samlades 180 personer till Gotlands kyrkvecka i 
Visby. Tillsammans med Svenska kyrkan på nationell nivå, 
Visby stift, Visby domkyrkoförsamling och Kyrkans Unga 
var arbetsgivarorganisationen medarrangör i kyrkveckan. 
Arbetsgivarorganisationen ledde seminarier och föreläs-
ningar inom arbetsmiljö- och begravningsområdet. Ett 
mycket uppskattat seminarium i arbetsgivarorganisa-
tionens regi handlade om kyrkogårdsturism med kyrko-
gårdsvandring som exempel.  

september

Kyrkogårdskongress 5-7 september i Varberg
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation anordnade till-
sammans med Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, 
med Varbergs församling som värd, årets kyrkogårdskon-
gress i Varberg. Temat var Framtidens begravningsplat-
ser och kongressen samlade drygt 350 kyrkogårdschefer, 
kyrkogårdsarbetare och förtroendevalda.

Samrådskonferens 5 oktober  
på Arlanda
Arbetsgivarorganisationens styrelse 
samt ordförande och vice ordfö-
rande i arbetsgivarkonferenserna 
samlades till samrådskonferens i 
oktober. På dagordningen fanns 
bland annat planering av 2012 års 
arbetsgivarkonferenser samt aktu-
ella avtals- och begravningsfrågor. 
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Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
arbetar med stöd och rådgivning till de 
kyrkliga huvudmännen för att möjliggöra 
rättssäkerhet och en effektiv användning av 
begravningsavgiften. 

Kyrkogårdskongressen i Varberg 
Den årliga kyrkogårdskongressen, med 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
och Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer 
som arrangörer, anordnades i början av 
september i Varberg. 

Temat var Framtidens begravningsplatser 
och kongressen samlade drygt 350 kyrko-
gårdschefer, kyrkogårdsarbetare och för-
troendevalda. 

På programmet stod föreläsningar om 
allmänhetens förväntningar på begrav-
ningsväsendet, nytt växtmaterial på kyr-
kogården och gröna begravningar. Lotte 
Möllers föredrag om sin kommande bok 
Hej då! Begravningsboken lockade till 
många skratt. Kyrkogårdsvandringar och 
panelsamtal om krematoriekapaciteten 
rymdes också i programmet. Kongressen 
avslutades med att årets värd, Varbergs 
församling, bjöd på ett smakprov ur en 
”jazzbegravning”.

Mätningsverksamheten
Arbetsgivarorganisationen bistår med olika 
mätningsuppdrag genom de sex mätnings-
konsulter som finns runt om i landet. Det 
är tre olika mätningsuppdrag som utförs: 
- mätning av arbetsuppgifter för den som 
är anställd med löneformulär
- arbetsvolymmätning för bland annat sär-
redovisning för kostnaderna inom begrav-
ningsverksamheten
- förslag till arbetsorganisation utifrån 
arbetsvolymberäkning och eventuell utred-
ning kring arbetstider med mera

Stöd för begravningsverksamheten

Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter är huvudmän för begravningsverksam-
heten i hela landet, förutom i Stockholms och Tranås kommuner. Begravningsverksam-
heten är ett statligt uppdrag som ställer särskilda krav på utföraren. 

Mätningsuppdrag 
66 uppdrag
varav 43 uppdrag nya för året
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”ge service och stöd till församlingarna 
i deras uppdrag att vara huvudmän för 
begravningsverksamheten.”

Rådgivning
4 000 ärenden via telefon och e-post

Frågorna har i huvudsak handlat om  
begravningsclearing och gravrätts- 
ärenden
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Nytt nätverk
Arbetsgivarorganisationen blev medlem i 
TCYK (Trädgårdsnäringens centrala yrkes-
kommitté) under 2011 och har en represen-
tant i styrelsen. 

 
Park & Golf
Under Elmia Park & Golf, en nordisk fack-
mässa för utemiljöer, medverkade arbets-
givarorganisationen med två seminarier, 
Återvinning av gravstenar samt Vård av 
kyrkogårdsmurar, som lockade 150 delta-
gare.

Utbildningar och konsultationer i begravnings- och kyrkogårdsfrågor 2011 
27 planerade utbildningar i utbildningskatalogen (508 deltagare)
12 utbildningar på begäran av medlem (370 deltagare)

8 konferenser/seminarier anordnade av stift eller lokala nätverk
4 konsultationsuppdrag

Handläggarna har också medverkat vid flera arbetsledar- och kyrkoherdeutbildningar, 
samt Sensus KY-utbildning för begravningsentreprenörer. 

Begravningsutredningen och förslag 
på enhetlig begravningsavgift 
Regeringen lämnade den 20 december 
2011 över proposition 2011/12:51, Några 
begravningsfrågor, till riksdagen. Proposi-
tionen bygger på begravningsutredningen 
(SOU 2009:79). Regeringen valde att inte 
gå på utredningens förslag beträffande en 
begravningsavgift inom varje kommun. 

Däremot ska begravningsavgiften i fortsätt-
ningen vara tydligt skiljd från kyrkoavgif-
ten. Tiden mellan dödsfall och gravsättning 
eller kremering kortas från två månader till 
en månad. Länsstyrelsens ansvar för tillsy-
nen över begravningsverksamheten skärps 
liksom kraven på begravningsombudens 
kompetens. 

Ändringarna i begravningslagstiftningen 
föreslås träda i kraft den 1 maj 2012. Änd-
ringarna som gäller begravningsavgiften 

föreslås dock träda i kraft först den 1  
januari 2013. Ändringarna i begravningsla-
gen kommer att få stor inverkan på arbets-
givarorganisationens verksamhet under 
2012. 

I början av 2012 kom en promemoria från 
Finansdepartementet. I promemorian före-
slås att det ska vara en och samma avgifts-
sats för all begravningsverksamhet som 
Svenska kyrkan är huvudman för. 
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Gravstensolyckan i Bollebygd 
Den 23 oktober 2011 hjälpte en åttaårig 
flicka sin mamma att leta efter en släktings 
grav på Bollebygds kyrkogård. De skulle 
tända ett ljus. Flickan lutade sig över en 
gravsten för att läsa texten på andra sidan 
av stenen. Gravstenen föll och hon skada-
des så illa att hon avled. 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
gjorde dagen efter olyckan ett utskick 
till alla begravningshuvudmän för att 
påminna om Centrala gravvårdskommit-
téns (CGK:s) anvisningar för Montering 
och provning av gravvårdar och ett För-
bundsInfo från september 2010. Utskicket 
handlade om att påminna kyrkogårdsför-
valtningarna om sitt ansvar för begrav-
ningsplatsen som en säker miljö för såväl 
arbetstagare som allmänhet. Huvudman-
nen är ansvarig att kontrollera att gravste-
narna är säkra. Det är sedan gravrättsinne-
havarens skyldighet att åtgärda eventuella 
brister. 

Som en följd av olyckan genomförde 
många förvaltningar en extra kontroll av 
sina gravstenar. De förvaltningar som inte 
genomfört den riskbedömning som ska 
genomföras kontinuerligt, upptäckte att 
väldigt många gravanordningar var farliga 
och måste läggas ned. 

Arbetsgivarorganisationen gick ut med ett 
pressmeddelande där kyrkogårdsbesökarna 
under allhelgonahelgen förvarnades om 
att vissa gravstenar kan vara nedlagda på 
kyrkogårdarna. 

Arbetsgivarorganisationens utredning kring 
olyckan visade på flera brister i hur grav-
stenen varit monterad. Därför har arbets-
givarorganisationen initierat ett projekt för 
hur kyrkogårdspersonal ska kunna testa 
om en gravanordning är säkert monterad. 
Polisutredningen kom dock fram till att 
något brott inte hade begåtts. 
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Rådet för begravningsfrågor
Rådet för begravningsfrågor är ett 
organ för samråd mellan Svenska 
kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgi-
varorganisation samt Sveriges kyrko-
gårds- och krematorieförbund, rörande 
begravningsverksamheten och andra 
begravningsfrågor. Rådet företräder 
begravningsverksamheten i frågor som 
parterna är eniga om, utbyter kunskap 
och erfarenheter samt föreslår utveck-
lingsinsatser. 

Begravningsenkät till allmänheten
Under året genomförde Rådet för begrav-
ningsfrågor en enkät till allmänheten för 
att få underlag till att utveckla begrav-
ningsverksamheten på bästa sätt. Under-
sökningen innehöll bland annat frågor om 
begravningsceremoni, planering av egen 
begravning, hur en begravningsplats ska 
vara, varför man besöker en begravnings-
plats och hur man ställer sig till olika akti-
viteter på en kyrkogård. 

Resultatet av undersökningen, som 1 600 
personer besvarade, visar bland annat att 
våra begravningsplatser ska behållas som 
lugna och fridfulla platser. Man vill att ma-
skiner med höga ljud ska undvikas och att 
kyrkogården fortsatt ska vara en plats där 
man uppträder dämpat. Starkt trafikerade 
motorleder intill våra kyrkogårdar och be-
gravningsplatser bör undvikas.

Undersökningen visar också att nästan 
hälften av de som svarat skulle vilja be-
stämma över sin egen begravning. Trots det 
är det bara 30 procent av dessa som skrivit 
ner eller talat med någon om sina önske-
mål.

De svarandes skäl för att besöka en kyrkogård. För den som besöker ofta respektive sällan.
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Ofta Sällan

De svarandes önskemål om hur en bra begravningsplats ska vara.
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Forskningsanslag inom begravningsverksamheten

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har under 2011 gett ekonomiskt stöd till  
följande projekt: 

 
Projekt Tidsram  Projektägare Belopp***

Träddatabas 2010 – 2011  SLU* 50 000
Gravstenskronologi 2010 – 2011  SLU 100 000
Kvalitetsbeskrivning och handbok i  
kyrkogårdsförvaltning  2010 – 2011  SLU 117 000
Enkät till allmänheten 2010 – 2011  Begravningsrådet** 100 000
Nyckeltal för kyrkogårdsverksamhet 2009 – 2012  SLU 16 000
Underhållsskuld 2011 – 2012  Arbetsgivarorganisationen 30 000
Entreprenadprojekt 2011 – 2012  Arbetsgivarorganisationen 50 000
Branschtidlista 2011 – 2012  Arbetsgivarorganisationen 150 000
Säker montering av gravvårdar 2011 – 2012  CGK 30 000

*Sveriges lantbruksuniversitet **Se faktaruta ***Totalt belopp för hela projekttiden 

Projektet Kyrkogårdsmurar som avslutades 
2010 har lett till en bok och en seminarie-
serie under 2011 och 2012.

Projektet Träddatabas har lett till en mall 
för hur träd kan inventeras och vitalitets-
bedömas. 

Projektet Gravstenskronologi har lett till en 
bok som ska tryckas och distribueras under 
2012.

Projekten Kvalitetsbeskrivning och Nyckel-
tal för kyrkogårdsverksamhet har lett till 
bok som ska distribueras till alla förvalt-
ningar under 2012 samt en ny utbildning.

Nyckeltalsprojektet lever vidare med ca 
15 förvaltningar och en webbplats där alla 
medlemmar kan gå in och jämföra sina 
kostnader med andra förvaltningar. 

SLU har 2011 beviljats medel från forsk-
ningsrådet FORMAS för forskning kring 
den framtida begravningsplatsens gestalt-
ning med en doktorandtjänst samt några 
post doktorsprojekt. Arbetsgivarorganisa-
tionen har deltagit i den grupp som tagit 
fram forskningsansökan.

Resultat av avslutade projekt

 
Begravningsverksamheten 2011
745 kyrkliga begravningshuvudmän
 
3 200 kyrkogårdar och begravnings-
platser som förvaltas av Svenska kyrkan
 
77 procent av de avlidna kremerades 

72 771 begravningsgudstjänster i 
Svenska kyrkans ordning  
(81 procent av antalet avlidna) 
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Årets kyrkogårdsförvaltning

Tillsammans med Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Movium SLU och Sveriges  
kyrkogårds- och krematorieförbund arrangerar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning. Jönköpings kyrkogårdsförvaltning fick utmärkel-
sen 2011.

Syftet med utmärkelsen är att uppmärk-
samma förtjänstfulla insatser av långsiktig 
karaktär inom begravningsverksamheten. 
Insatserna ska präglas av ett helhetsper-
spektiv. För att vinna tävlingen ska en kyr-
kogårdsförvaltning ha gjort insatser med 
såväl hög kvalitet som hög etisk standard.

Priset delas ut vartannat år vid kyrkogårds-
kongressen, anordnad av Föreningen Sveri-
ges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation, respektive Sveriges 
kyrkogårds- och krematorieförbunds riks-
konferens. 

Bedömningskriterier
De tävlande bidragen bedöms utifrån föl-
jande kriterier:
• Hållbarhet – skötsel, drift och underhåll 
som främjar den yttre och inre miljön
• Organisation – effektivitet, arbetsledning 
och delaktighet för personalen
• Arbetsmiljö – arbete för att förebygga 
skador och fysisk och psykosocial ohälsa
• Kundservice – bemötande, tjänsteutbud 
och tillgänglighet
• Kreativitet – nyskapande lösningar inom 
förvaltningsområdet
• Utveckling – omvärldsorientering och 
strategier för att möta behov från framti-
dens brukare och krav från ett samhälle i 
utveckling
• Kultur – bevarande av kyrkogårdens kul-
turella och estetiska värden

Jönköping – vinnare 2011
I Jönköping har kyrkogårdsförvaltningen 
under många år varit ledande bland annat 
när det gäller utveckling av nya gravskick, 
återanvändning av gravstenar, utformning 
och design. 

Kyrkogårdens kulturarv har levandegjorts 
och bevarats, verksamheten marknadsförts 
på ett utåtriktat och tillgängligt sätt. 

Personalen är välutbildad, har stora möj-
ligheter att påverka arbetet med kyrkogår-
darnas olika miljöer och tillgodogör sig 
kontinuerligt ny teknik.Fo
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Tidskriften FÖR är en av kommunikations-
kanalerna från Svenska kyrkans arbetsgi-
varorganisation. I tidskriften tas frågor upp 
som ska vara till nytta eller inspiration för 
ledningen i församlingar, samfälligheter och 
stift – förtroendevalda och chefer på olika 
nivåer. Även för övriga anställda i Svenska 
kyrkan finns intressant material. 

Varje nummer av FÖR innehåller artiklar 
om arbetsgivarfrågor, begravningsverksam-
het och aktualiteter i Svenska kyrkan.

FÖR utkommer med 6 nummer per år och 
hade 2011 en upplaga på 5 200 exemplar. 

Tidskriften FÖR – till nytta och inspiration

Urval av artiklar i FÖR 2011

Mänskliga rättigheter på jobbet
Ledarskapets glädje och vånda
Ersättning vid kyrkliga handlingar
Kyrkogårdens kulturhistoriska arv
Årets avtalsrörelse blickade framåt
Arbetshandledning för utveckling
Strukturutredningen: Mera samverkan
Frivilliga berikar kyrkogårdsarbetet
Nyckeltal i kyrkogårdsplaneringen
Arkivhanteringen håller inte måttet
Hur mår kyrkogårdsmuren?
Församlingens nödvändiga utvärdering
Västerås synar administrativa rutiner
Besvärligt när prästen ej får viga
Träd för framtidens kyrkogårdar
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För kommunikation med medlemmarna 
har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisa-
tion gett ut FörbundsInfo under många år. 
Den innehåller information som anställda 
och förtroendevalda behöver i sitt arbete, 
exempelvis förändringar eller nyheter inom 
lagar, avtal och andra riktlinjer. 

I januari 2011 bytte FörbundsInfo namn 
till Observera. Den har fått ny layout men 
inriktningen och målgruppen är samma 
som tidigare.

24 nummer av Observera gavs ut 2011. 
Innehållet handlade bland annat om ersätt-
ning för kyrkliga handlingar, återbetalning 
av vissa pensionspremier, ändrade regler 
om övertid och skyddskommitté, klippning 
av gräs och gräsputs, provision vid 

gravstensförsäljning, begravningsclearing, 
utplanteringsväxter, nytt avtal om bilersätt-
ning och kistbärare. 

Observera har skickats som pappersutgåva 
till ca 1 300 mottagare och som e-postut-
skick till drygt 2 000 mottagare. Den finns 
också tillgänglig på Svenska kyrkans ar-
betsgivarorganisations webbplats. 

Observera
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Arbetsgivarfrågor
• AFA Försäkrings särskilda rehabilit- 
 eringsmedel AGS K/L
• Alna 
• Statistiska centralbyrån
• Sveriges Kommuner och Landsting

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

Samarbeten med kyrkokansliet
• Arbetsgrupp för riktlinjer mot sexuella  
 övergrepp 
• Profilutbildningarna
• Rekryteringsfrågor

Nätverk
• Forum för beslutsfattare inom personal-
området (arbetsgivarorganisationen ansvarig) 
• Forum för handläggare på stiften som  
 arbetar med arbetsmiljörelaterade frågor  
 (arbetsgivarorganisationen samordnar)
• Nätverk för handläggare på stiften som  
 arbetar med jämställdhetsfrågor
• Ledarforum 
• Stiftskanslichefer
• Stiftens nätverk med kontaktpersoner för  
 arbetet mot sexuella övergrepp

Nätverk och samarbeten 2011
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Begravnings- och kyrkogårdsfrågor
• Rådet för begravningsfrågor (kyrkostyr- 
 elsen, Sveriges kyrkogårds- och kremato- 
 rieförbund)
• BEUM – Föreningen besiktningsmän för  
 utemiljö 
• Centrala samrådsgruppen
• CGK – Centrala gravvårdskommittén
• Movium
• NYN – Naturbrukets yrkesnämnd
• Riksantikvarieämbetet
• SBT – Samrådsgruppen begravnings- 
 branschen träindustrin
• SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
• TCYK – Trädgårdsnäringens Centrala  
 Yrkeskommitté

Övrigt
• Ideellt forum i Svenska kyrkan
• Kyrkornas EU-kontor
• Sensus
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Kyrkornas EU-kontor
Arbetsgivarorganisationen är en av finansi-
ärerna till Kyrkornas EU-kontor som bland 
annat bevakar och informerar om möjlighe-
ter till projektmedel från EU. 
 
www.kyrkornaseukontor.se 
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Kulturpriset inrättades 1985 och alla med-
lemmar har inbjudits att nominera kan-
didater. Priset har tilldelas den som visat 
betydande engagemang och förmåga inom 
till exempel barn- och ungdomsverksam-
het, musik-, prediko- eller evangelisations-
verksamhet eller inom administration och 
förvaltning. 

Kulturpriset 2011
År 2011 tilldelades kulturpriset biskop 
emeritus Martin Lönnebo, Linköping. Mo-
tiveringen lyder: ”Som få andra har Martin 
Lönnebo förstått vår tids längtan efter en 
djupare andlig vår där människan kan 
finna Gud, men också sig själv.

Martin Lönnebo har under många år i 
författarskap och förkunnelse förenat den 
enskilda människans tankar med det him-
melska livets oändliga rymd. Och han har 
gjort det med både ett allvar och en humor 
som berör.

Han har visat på behovet av mognad, att vi 
som med teknikens utveckling fått kraftful-
la verktyg i våra händer bär och tar ansvar 
för skapelsen.

Martin Lönnebo har också genom sin Fräl-
sarkrans givit kyrkan ett redskap för bön 
och meditation, och samtidigt en metod att 
i vår tid tala om existentiella frågor. Fräl-
sarkransen är ett redskap som inte minst 
kommit till användning i församlingarnas 
arbete bland konfirmander. Den är älskad 
av många människor världen över.

Martin Lönnebo är en stor inspiratör ge-
nom sin teologiska kreativitet och trofast-
het. Hans engagemang rymmer allt från 
fornkyrkans spiritualitet, naturvetenskap, 
miljöengagemang, konst och etik till eku-
menisk öppenhet och dialog”.

Arbetsgivarpris ersätter kulturpriset
Arbetsgivarorganisationens fullmäktige 
beslutade på sitt sammanträde i november 
2011 att instifta ett arbetsgivarpris som 
ersätter kulturpriset från och med 2012.

Arbetsgivarpriset ska utdelas till arbetsgi-
vare inom Svenska kyrkan som genom god 
personalpolitik bedriver effektiv verksam-
het. Det handlar om att uppmärksamma 
arbetsgivare som bedriver en god personal-
politik som ett gott exempel. Vid bedöm-
ningen kommer man att ta fasta på sådant 
som organisation, arbetsmiljö, personal-
vård, miljöarbete och energibesparing, allt 
utifrån aktuell arbetsgivares resurser. 

Arbetsgivarorganisationens medlemmar 
kan nomineras och nomineringen är öppen 
för alla; kyrkliga arbetsgivare, förtroende-
valda, anställda, fackliga organisationer 
och andra. Prissumman är fastställd till  
30 000 kronor och kan fördelas till fler än 
en mottagare.

Final för kulturpriset

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har sedan 1986 årligen delat ut ett kulturpris 
som stipendium till en person inom Svenska kyrkan – arbetstagare, förtroendevald eller 
annan – på lokal-, stifts- eller riksplan, som visat framstående förmåga eller gjort upp-
märksammade insatser. 
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Expressen den  
11 november 2011
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Styrelsen för Svenska kyrkans arbetsgivar-
organisation lägger stor vikt vid att vara 
lyhörd och fånga upp medlemmarnas krav 
och behov. Medlemsnyttan har därför varit 
styrelsens ledstjärna under året. Den kon-
kurrens om medlemmarna som uppstått 
medförde bland annat särskilda insatser 
för att förtydliga och förklara arbetsgivar-
organisationens kompetens och bidrag till 
arbetsgivarna i Svenska kyrkan. Styrelsen 
har fått god respons på detta men vet att 
det finns ytterligare förbättringsområden. 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
arbetar vidare med förhoppning om att rätt 
ha uppfattat medlemmarnas förväntningar 
om vilka områden som kräver främsta 
prioritet, service och stöd.

Möten med medlemmarna är angelägna för 
att lyssna av synpunkter och få möjlighet 
att berätta om arbetsgivarorganisationens 
arbete. Viktiga mötesplatser under året var 
samrådskonferensen och arbetsgivarkon-
ferenserna, som under april och maj 2011
genomfördes för första gången i samtliga 
stift 

Styrelsen som valdes av fullmäktige i no-
vember 2010, för mandatperioden 2011-
2014, inledde året med ett konstituerande 
sammanträde. Vid sammanträdet formades 
styrelsens arbetsordning och den strategis-
ka inriktningen för framtiden. Under två-
dagarssammanträdet i oktober behandlade 
styrelsen bland annat avtalsfrågor inför 
2012 samt pensionsfrågor. 

För styrelsens arbetsutskott, som också 
har rollen att vara förhandlingsdelegation, 
hade årets första månader fokus på avtals-
förhandlingarna. Arbetsutskottet bekräf-
tade i januari att inriktningen i 2011 års 
avtalsförhandling skulle vara ett avtal på 
cirka tolv månader, med tanke på den osä-
kerhet som råder i den kyrkliga ekonomin 
och för samhällsekonomin i övrigt. 

Församlingarnas pensionskostnader för 
präster har engagerat styrelsen och en skri-
velse riktades till kyrkomötet 2011 med 
hemställan om bidrag gällande kostnader 
före år 2000. Skrivelsen bejakades och från 

nationell nivå lämnas nu 41 miljoner kro-
nor i återbetalning till arbetsgivarna. 

Under året skickades Strukturutredningens 
betänkande Närhet och samverkan på re-
miss. Arbetsgivarorganisationens styrelse 
lämnade ett remissvar med utgångspunkt 
i sådant som främst kan definieras som 
arbetsgivarfrågor och sådant som är knutet 
till begravningsverksamheten.

Styrelsen beslutade att bejaka de föränd-
ringar i trygghetsrådets omställningsavtal 
som tidigare beretts i omställningsnämn-
den. En tillsvidareanställd som arbetat mer 
än 12 månader kan nu prövas för omställ-
ningsstöd. Tidigare var gränsen tre år.

Under året överfördes verksamheten inom 
fastighetsområdet till Svenska kyrkan på 
nationell nivå, som planerar att samla  
nationella fastighetsfrågor på kyrkokans-
liet. Hyressättning och rådgivning kring 
tjänstebostäder finns dock kvar hos ar-
betsgivarorganisationen, eftersom detta 
område är reglerat i kollektivavtalen. Efter 
att verksamheten överförts under året kan 
arbetsgivarorganisationen i ännu högre 
grad fokusera på arbetsgivarfrågorna – 
kollektivavtalsfrågor, arbetsrätt, arbets-
miljö – samt begravnings- och kyrkogårds-
frågorna. 

Jösta Claeson
Ordförande 

Medlemsnyttan i fokus
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Arbetsgivarorganisationens styrelse 2011 – 2015

Övre raden: Karin Svensson, Stig Göran Fransson, Lisbeth Kjöllerström,  
Staffan Korsgren, Sigvard Olsson, Ulla Malmgren och Anne-Marie Hansson
Nedre raden: Peter Bernövall, Kai Bengtsson (förste vice ordförande),  
Jösta Claeson (ordförande) samt Karin Israelsson (andre vice ordförande).

 
Remissyttranden 2011

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får varje år förfrågan om att lämna svar på olika re-
misser, promemorior och liknande. Mest förekommande är remisser från kyrkostyrelsen, men 
även regeringen, myndigheter och andra organisationer efterfrågar arbetsgivarorganisationens 
synpunkter.  
Under 2011 lämnade arbetsgivarorganisationen sex remissvar, varav tre gällde utredningar:

Remiss       Avsändare

Ett skyddat rum (SKU 2010:3)    Kyrkostyrelsen
”Vissa ändringar i kyrkoordningens bestämmelser   Kyrkostyrelsen
om undantag från offentliga handlingar”   
Månadsuppgifter – snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Socialdepartementet
Närhet och samverkan (SKU 2011:2)   Kyrkostyrelsen
Vägledning för tillämpning av 4 kap. kulturminneslagen Riksantikvarieämbetet
Delutkast till Handbok om biotopskyddsområden  Naturvårdsverket 

En sammanfattning av utredningarna samt arbetsgivarorganisationens lämnade remissvar finns på 
www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/remissvar
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Förvaltningsberättelse 2011 

Ändamål och uppdrag  
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska 
kyrkans församlingar, samfälligheter och stift. Arbetsgivarorganisationen verkar självständigt 
inom ramen för trossamfundet Svenska kyrkan. Verksamheten bygger på medlemmarnas 
uppgifter och behov.  
 
Arbetsgivarorganisationen förhandlar om löner och anställningsvillkor för kyrkans ca 22 000 
anställda, ger service och rådgivning i arbetsgivar-, arbetsmiljö- och begravningsfrågor, 
erbjuder ett omfattande utbud av utbildningar, företräder alla medlemmar gentemot 
myndigheter och bevakar medlemmarnas gemensamma intressen inom verksamhetsområdena.  
 
Arbetsgivarfrågor 

Förhandlingar och processer 

Under året har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation biträtt medlemmar vid fyra rättsliga 
processer varav tre i arbetsdomstolen och en i tingsrätten. Processerna har rört tvist med 
anledning av uppsägning eller avskedande på grund av personliga skäl. Två processer har slutat 
med dom och en process har förlikats. 
 
Arbetsgivarorganisationen har genomfört sjutton centrala förhandlingar vilket är ungefär 
oförändrat antal jämfört med 2010. Övervägande antalet centrala förhandlingar har rört tvist 
med anledning av uppsägning på grund av brott mot kollektivavtal eller tvist med anledning av 
brott mot lagen om anställningsskydd. 
 
Organisationen har också biträtt medlemmar vid lokala förhandlingar. 

Svenska kyrkans avtal 11 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknade nya kollektivavtal, Svenska kyrkans  
avtal 11, den första april. Avtalet gäller från den 1 april 2011 till och med den 30 april 2012.  
 
I samband med förhandlingarna tillsattes olika arbetsgrupper med uppdrag att utreda och 
bereda frågor inför 2012 års avtalsrörelse. Arbetsgrupperna ska utarbeta förslag till nytt 
löneavtal för 2012, utreda pensionslösningar som arbetsgivare kan använda i 
personalplaneringssyfte och utreda och utarbeta nya arbetstidsmodeller som kan passa kyrkans 
verksamhet. 
 
Parterna kom också överens om att jämställdhetsfrågor avseende löner och anställningsvillkor 
samt rekrytering, befordran och uttagning till kompetensutveckling samt aktiva åtgärder i syfte 
att uppnå ett mer jämställt arbetsliv ska hanteras fortlöpande inom Personalpolitiska rådet 
inom Svenska kyrkan. 

Arbetsmiljöarbetet 

Under året har ett arbete med att differentiera insatserna för medlemmarna utifrån det behov 
av stöd som små respektive stora arbetsgivare har. För de större arbetsgivarna med egna 
personalchefer eller motsvarande erbjuder arbetsgivarorganisationen ett nätverk för stöd och 
utveckling. Det är en mötesplats som uppskattas av deltagarna. Kurser och utbildningar har 
mer än tidigare specialanpassats för lokala och regionala behov. Under året har ett arbete med 
att ta fram nya redskap för att tydliggöra roller och mandat i församlingarna påbörjats.  
 
För samtliga arbetsgivare i Svenska kyrkan genomfördes under våren en arbetsmiljökonferens, 
den fjärde i ordningen. Temat för konferensen var ledarskap och ledarskapets betydelse för 
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arbetsmiljön. Konferensen samlade drygt 150 anställda, förtroendevalda, chefer och fackliga 
företrädare.  
 
Begravnings- och kyrkogårdsfrågor 
 
Årets kyrkogårdskongress i Varberg hade temat Framtidens begravningsplatser och handlade 
bland annat om allmänhetens förväntningar på begravningsväsendet och nytt växtmaterial på 
kyrkogården. 
 
En tragisk dödsfallsolycka med en fallande gravsten präglade arbetet under hösten. Som en 
följd av olyckan initierades ett projekt för hur kyrkogårdspersonal ska kunna testa och bedöma 
om en gravanordning är säkert monterad. 
 
I december kom regeringens proposition med förslag till ändringar i begravningslagen. 
Socialdepartementet gick vidare på utredningens förslag, förutom förslaget om en huvudman 
för begravningsverksamheten per kommun. De flesta ändringar i begravningslagen föreslås 
träda ikraft den 1 maj 2012. Den förändring som betyder mest för allmänheten och 
begravningsbranschen är att längsta tillåtna tid mellan dödsfall och gravsättning eller 
kremering förkortas från två till en månad. I slutet av januari 2012 lämnade 
Finansdepartementet ett förslag om en enhetlig begravningsavgiftssats för all 
begravningsverksamhet som bedrivs under Svenska kyrkans huvudmannaskap. 
 
Arbetsgivarorganisationen har under året deltagit i och delfinansierat tio forsknings- och 
utvecklingsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Fem av projekten har resulterat i 
någon slags publikation eller utbildning.  
 
Resultatet från den enkät som rådet för begravningsfrågor beställt har redovisats vid olika 
tillfällen. Syftet med enkäten var att belysa hur allmänheten tänker kring sin egen gravsättning 
och vad de har för uppfattning om kyrkogårdar.  
 
Utbildningar och information  

Utbildningsfrågor 

Inom ämnesområdena arbetsgivarfrågor, kyrkogård och begravning, fastighet samt 
ledarskapsutveckling har 40 olika utbildningar erbjudits under året. De flesta har varit 
endagsutbildningar. 2011 var sista året arbetsgivarorganisationen erbjöd utbildningar på 
fastighetsområdet. Inom arbetsmiljö och kyrkogård och begravning har några nya utbildningar 
erbjudits.  
 
Fokus läggs på att planera utbildningsinsatser så nära medlemmarna som möjligt. Detta 
underlättas av den regionala organisationen med arbetsgivarkonsulter i olika delar av landet.  
 
Antalet utbildningstillfällen uppgick under året till 205 stycken varav 160 stycken anordnats 
utanför Stockholm. Antalet deltagare uppgick till cirka 4 000 personer.  
 
Under året påbörjades den femtonde kursomgången i arbetsgivarorganisationens chefs- och 
ledarskapsutveckling med högskoleexamination på 30 poäng. Arbetsgivarorganisationen har en 
viktig uppgift att sörja för att chefer i Svenska kyrkan med olika fackkompetens tillsammans 
utvecklar sitt ledarskap. Arbetsledarutbildningen för kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare 
startade under hösten för åttonde gången. Under året har planläggning skett för att utveckla en 
ny ledarskapsutbildning med inriktning på arbetsledare i arbetslag som arbetar med barn och 
unga. Detta är en av flera insatser där arbetsgivarorganisationen stödjer Svenska kyrkans 
program 0-18 år med syfte att stärka Svenska kyrkans verksamhet bland barn och unga.  
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Informationsfrågor 

Stöd och rådgivning ges till medlemmarna på flera olika sätt. En betydelsefull produkt är det 
informationsbrev, Observera, som kommit ut med 24 nummer 2011. Innehållet fokuserar på 
viktiga nyheter inom arbetsrätt, avtal och begravningsfrågor. Distribution sker både via 
pappersutskick till cirka 1 300 mottagare och via ett elektroniskt nyhetsbrev till drygt 2 000 
prenumeranter.  
 
Tidningen FÖR lägger tonvikt på ämnesområden som är arbetsgivarorganisationens 
kärnverksamhet men eftersom målgruppen är förtroendevalda och chefer finns även artiklar 
som har relevans i ett bredare kyrkligt perspektiv. Under 2011 har arbetsgivarrelaterade frågor 
blivit mer framträdande i de redaktionella texterna. I samband med kyrkomötet publicerades 
en artikel om arbetsrättsliga konsekvenser när en präst återlämnar eller mister 
vigselbehörigheten. Denna artikel var ett exempel på hur arbetsgivarorganisationen kan 
beskriva inomkyrkliga frågor i en arbetsrättslig kontext. Tidningens upplaga var 5 200 
exemplar. 
 
Medlemsengagemang 
 
Under 2011 genomfördes för första gången arbetsgivarkonferenser i samtliga stift, sedan den 
nya organisationen trädde ikraft 2010. Arbetsgivarkonferenserna samlade ombud från 550 av 
totalt 790 arbetsgivare. Konferenserna innehöll en presentation av den strategiska planen, 
avtalsfrågor, begravningsfrågor samt aktuella frågor för respektive stift.  
 
I november hölls en samrådskonferens, där styrelsen samt ordförande och vice ordförande från 
respektive arbetsgivarkonferens möttes för att samtala om den kommande avtalsrörelsen, 
begravningsfrågor och andra aktuella frågor i organisationen.  
 
Vid årets fullmäktigemöte i november antogs budget för 2012 och beslutades om mindre 
justeringar i organisationens stadgar samt om inrättande av ett arbetsgivarpris som ska ersätta 
det tidigare kulturpriset.  
 
Styrelsen har haft åtta sammanträden under året varav ett tvådagars 
konstitueringssammanträde i februari med styrelseutbildning och strategiprocess. Under våren 
fastställdes styrelsens arbetsordning. Under tvådagarssammanträdet i oktober behandlade 
styrelsen bland annat avtalsfrågor och pensionsfrågor samt förberedde för samrådskonferens 
och fullmäktigesammanträde i november.  
 
Under året överfördes verksamheten inom fastighetsområdet till Svenska kyrkan på nationell 
nivå som planerar att samla nationella fastighetsfrågor på kyrkokansliet. Hyressättningen och 
rådgivning kring tjänstebostäder ligger dock kvar hos arbetsgivarorganisationen, eftersom det 
är reglerat i kollektivavtalen. Arbetsgivarorganisationen kan efter denna förändring i ännu 
högre grad fokusera på kollektivavtalsfrågor, arbetsrätt, arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö samt 
begravnings- och kyrkogårdsfrågor.  
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Flerårsöversikt 
 
Allmänna förutsättningar 2011 2010 2009 2008 2007 
Antal medlemmar, st     1) 791 796 1 797 1 802 1 823 
Medlemsavgift:   för stiften    2) 0,71 0,44 0,35 0,35 0,35 
och för församlingar och samfälligheter 0,71 0,71 0,62 0,62 0,62 
Medeltal anställda  3) 40,5 44,3 34,2 36,5 32,2 

      Intäkts- och kostnadsanalys           
Verksamhetens intäkter 57 750 54 372 48 621 49 652 47 517 
Verksamhetens kostnader -55 325 -54 733 -52 465 -47 096 -43 021 
Resultat från finansiella investeringar 627 1 128 1 621 96 – 1 206 
Bokslutsdisposition -450 - 800 -1 040 - 
Skatter -357 7 7 -840 -885 
Årets resultat 2 245 774 -1 416 772 2 405 

      Personalkostn/verksamhetsintäkter 51,0% 57,8% 57,1% 49,2% 46,1% 
Avskrivningar/verksamhetsintäkter 0,6% 0,7% 0,8% 1,8% 1,8% 

      Ekonomisk ställning           
Kassa, bank, korta placeringar, kkr 25 070 23 860 21 587 22 834 20 890 
Kassalikviditet  4) 275% 309% 278% 263% 192% 
Soliditet  5) 64,5% 57,8% 60,7% 63,6% 53,7% 
Värdesäkring av eget kapital  6) 10,7% 3,8% -6,6% 3,7% 13,1% 

      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. 
Fem ekonomiska enheter är inte medlemmar hos arbetsgivarorganisationen.  
 
2) Medlemsavgifterna tas ut med angivna procentsatser på medlemmarnas bruttolönesummor.  
 
3) Antalet tjänster redovisas enligt Bokföringsnämnden och avser helårsarbetare.  
 
4) Kassalikviditet: Omsättningstillgångar minus lager, dividerat med kortfristiga skulder.  
 
5) Soliditet: Eget kapital plus 73,7% av obeskattade reserver i balansräkningen dividerat med 
balansomslutningen.  
 
6) Värdesäkring av eget kapital: Årets resultat dividerat med ingående eget kapital. 
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Resultaträkning 
 
 Not 2011 2010 
Verksamhetens intäkter      

Medlemsavgifter  47 884 44 944 
Övriga verksamhetsintäkter  9 866 9 428 
Summa verksamhetens intäkter  57 750 54 372 
     

Verksamhetens kostnader    

Kostnad för varor, material och vissa köpta 
tjänster 

 -5 810 -5 266 

Övriga externa kostnader  -19 738 -17 658 
Personalkostnader 1 -29 443 -31 444 
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar  -334 -365 
Summa verksamhetens kostnader  -55 325 -54 733 
    

Verksamhetens resultat  2 425 -361 
    

Resultat från finansiella investeringar 2   

Resultat från finansiella anläggningstillgångar  254 120 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  388 1 067 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -15 -59 
    
Resultat efter finansiella poster  3 052 767 
    

Skattemässiga bokslutsdispositioner  -450 0 
Skatt 3 -357 7 
    

Årets resultat  2 245 774 
    

Särskild reservering avseende pensionsmedel  -2 000 - 
    
Årets resultat efter särskild reservering  245 774 
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Resultaträkning 
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Balansräkning 
 
Tillgångar Not 2011-12-31 2010-12-31 
    
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 4 770 865 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar 5 6 743 6 823 
Summa anläggningstillgångar  7 513 7 688 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager 6 239 407 
    Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  972 1 446 
Övriga fordringar 7 1 044 1 376 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 895 1 780 
    
Kortfristiga placeringar    
Värdepappersfond 9 22 640 13 925 
    
Kassa och bank 10 2 430 9 935 
Summa omsättningstillgångar  29 220 28 869 
Summa tillgångar  36 733 36 557 

    
Eget kapital, avsättningar och skulder    
    
Eget kapital 11   
Balanserat resultat  21 193 20 948 
Ändamålsbestämda medel pension  2 000 - 
Summa eget kapital  23 193 20 948 
    
Obeskattade reserver 12     
Periodiseringsfond   690 240 
    
Avsättningar 13 2 492 6 312 
    
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  2 833 3 099 
Övriga skulder 14 1 820 876 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 5 705 5 082 
Summa kortfristiga skulder  10 358 9 057 
    Summa eget kapital och skulder  36 733 36 557 
    
Poster inom linjen 16   
Ställda panter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser   11 643 12 847 
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Tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkning 2011  
     
Redovisningsprinciper    
 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd.    
    
Samtliga belopp är angivna i tusental kronor om inte annat anges.   
    
Värderingsprinciper    
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges.  
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.
    
Intäktsredovisning    
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Periodisering sker enligt god redovisningssed.     
    
Materiella anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar. 
Avskrivning sker över den bedömda nyttjandeperioden. Avskrivning sker över fem år.
       
Varulager    
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s.k. först-in-först-
utprincipen respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. I egentillverkad 
produktion består anskaffningsvärdet av externa tillverkningskostnader med skäligt 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. 
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Not Avseende 2011 2010 

    1 Personal 
  

 
Medeltalet anställda 

  
 

Kvinnor 29,1 29,4 

 
Män 11,4 

 

14,9 
Totalt 40,5 44,3 

    
 

Könsfördelning i styrelsen 
  

 
Kvinnor 44% 44% 

 
Män 56% 56% 

    
    
 

Löner, arvoden och andra ersättningar 
  

 
Totalt utbetalda löner och arvoden 18 998 19 836 

 
varav arvoden till fullmäktigeledamöter, 95 152 

 
samt lön respektive arvoden till verkställande 

  
 

direktören och styrelsen 1 490 1 186 

    
 

Verkställande direktören omfattas inte av lagen om  
  

 

anställningsskydd och har mot denna bakgrund rätt 
till uppsägningslön vid uppsägning från arbetsgivar- 

  
 

organisationens sida, vilken avräknas mot annan inkomst. 
 

    
 

Sociala avgifter enligt lag 5 865 5 918 

 
Pensionskostnader inkl löneskatt 2 593 5 604 

    
 

Det finns inga kostnader för pensionsförpliktelser eller 
  

 

förmåner till ledamöter eller ersättare i verkställande 
organ. 

  
    2 Resultat från finansiella investeringar 

  

 

Aktieutdelning, Berling Media och Kyrkans 
Försäkring 246 120 

 

Resultat vid försäljn av långsiktiga 
värdepappersinnehav 8 46 

 
Ränta bank, pg m m 204 54 

 
Ränta skattekontot 6 33 

 
Ränta penningmarknad 411 61 

 
Utdelning donationsmedelsfonden 531 487 

 
Royalty från Berling Media AB 52 39 

 
Återföring av nedskrivning - 347 

 
Nedskrivning -816 - 

 
Räntekostnader -3 -25 

 
Bankavgifter -12 -34 

 
Summa 627 1 128 

    3 Skatter 
  

 
Årets skatt 357 - 

 
Justering av tidigare års skatt - 7 
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Not Avseende 2011 2010 

    4 Inventarier 
  

 
Kontorsinventarier 

  
 

Ingående anskaffningsvärde 5 221 5 247 

 
Inköp under året 215 21 

 
Utrangerat och sålt -55 -47 

 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 381 5 221 

    
 

Ackumulerade avskrivningar kontorsinventarier 
  

 
Ingående ackumulerade avskrivningar -4 754 -4 574 

 
Utrangerat och sålt 55 45 

 
Årets avskrivningar -207 -225 

 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 906 

 

-4 754 
Summa bokfört värde inventarier 475 467 

 
    

 
 

ADB-inventarier 
  

 
Ingående anskaffningsvärde 2 742 2 584 

 
Inköp under året 24 158 

 
Utrangeringar -18 - 

 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 748 2 742 

    
 

Ackumulerade avskrivningar ADB-inventarier 
  

 
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 391 -2 251 

 
Utrangeringar 18 - 

 
Årets avskrivningar -127 -140 

 
Utgående ackumulerade avskrivningar, ADB -2 500 

 

-2 391 
Summa bokfört värde ADB-inventarier 248 351 

    
 

Konst 
  

 
Ingående anskaffningsvärde (ingen avskrivning) 47 47 

 
Utgående anskaffningsvärde 47 47 

 
Summa bokfört värde 770 865 

  
  

 5 Långfristiga värdepappersinnehav 
  

 
Berling Media AB 

  
 

Ingående anskaffningsvärde 3 528 3 528 

 
Utgående anskaffningsvärde (124.900 aktier) 3 528 3 528 

    
 

Kyrkvinden ekonomisk förening 
  

 
Ingående anskaffningsvärde, 56 andelar 280 250 

 
Justering, anskaffning - 30 

 
Sålt under året, 16 andelar -80 

 
 

Utgående anskaffningsvärde, 40 andelar 200 280 
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    5 Kyrkans Försäkring AB 
  

 
Ingående anskaffningsvärde 3 015 3 000 

 
Inköpt under året - 15 

 
Utgående anskaffningsvärde (30.150 aktier) 3 015 3 015 

 
Summa långfristiga värdepappersinnehav 6 743 6 823 

    6 Lager 
  

 
Medaljer 9 28 

 
Litografier 121 126 

 
Trycksaker 109 253 

 
Summa lager 239 407 

    7 Övriga fordringar 
  

 
Skattefordran 953 1 318 

 
Övriga kortfristiga fordringar 91 58 

 
Summa 1 044 1 376 

    8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  

 
Förutbetalda hyror 1 084 1 054 

 
Rikskuponger 63 75 

 
Övriga förutbetalda kostnader 607 575 

 
Upplupna intäkter 141 76 

 
Summa 1 895 1 780 

  
  

 9 Kortfristiga placeringar 
  

 
Donationsmedelsfonden, ansk värde 9 777 9 290 

 
Återinvesterad utdelning 531 487 

 
Ackumulerad nedskrivning -1 668 -1 200 

 
Återföring av nedskrivning - 348 

 
Bokfört värde 31 december 8 640 8 925 

 
Marknadsvärde 31 december 8 640 8 925 

    
 

Robur fasträntekonto, ansk värde - 7 500 

 
Inköpt under året 10 000 - 

 
Sålt under året 

 
-7 500 

 
Bokfört värde 31 december 10 000 - 

 
Marknadsvärde 31 december 10 000 - 

    
 

Nordea fasträntekonto, ansk värde 5 000 - 

 
Inköpt under året - 5 000 

 
Sålt under året -1 000 - 

 
Bokfört värde 31 december 4 000 5 000 

 
Marknadsvärde 31 december 4 000 5 000 

 
Summa bokfört värde 22 640 13 925 

 
 



50

 12 

Not Avseende 
 

2011 2010 
10 Kassa och bank 

   
 

Handkassa 
 

2 5 

 
Plusgiro 

 
159 183 

 
Swedbank 

 
2 269 9 747 

 
Summa 

 
2 430 9 935 

     11 Eget kapital 
   

 
  

Balanserat 
resultat 

Ändamåls-
bestämda medel 

Summa eget 
kapital 

 
Belopp vid årets ingång                                           20 948 

 
20 948 

 
Avsättning till ändamålsbestämda medel -2 000 2 000 0 

 
Årets resultat 2 245 

 
2 245 

 
Belopp vid årets utgång                                          21 193 2 000 23 193 

     12 Obeskattade reserver 
   

 
Periodiseringsfond tax09 

 
240 240 

 
Periodiseringsfond tax12 

 
450 - 

 
Summa 

 
690 240 

     13 Avsättning 
   

 
Avsatt för kompletterande ålderspension 

 
2 005 5 087 

 
Särskild löneskatt på kompletterande ålderspension 487 1 225 

 
Summa 

 
2 492 6 312 

     
 

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

 

 
 

Under föregående år gjordes avsättning i samband med att två anställda  
pensionerade sig i förtid. På grund av osäkerhet och stora fluktuationer mellan  
åren har avsättning 2011 skett direkt i eget kapital.  

 
     14 Övriga kortfristiga skulder 

   
 

Personalens källskatter 
 

616 603 

 
Övriga kortfristiga skulder 

 
1 204 273 

 
Summa 

 
1 820 876 

     15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  

 
Upplupna löner 

 
161 199 

 
Upplupna semesterlöner 

 
1 732 1 689 

 
Upplupna arbetsgivaravgifter 

 
1 318 1 308 

 
Särskild löneskatt 

 
1 252 650 

 
Övriga interimsskulder 

 
1 025 1 236 

 
Förutbetalda hyresintäkter 

 
217 - 

 
Summa 

 
5 705 5 082 

   
  

 16 Ansvarsförbindelser 
   

 
Trygghetsavtal för de anställda 

 
11 643 12 847 
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Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 4312, 102 67 Stockholm

Besöksadress: Medborgarplatsen 3
Telefon: 08-737 70 00 Fax: 08-640 36 05

arbetsgivare@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

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

”

”
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