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Vårt uppdrag 
SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION  

är en arbetsgivar- och serviceorganisation med 
god  kunskap om Svenska kyrkans verksamheter. 
Uppdraget är att biträda församlingar, pastorat 
och stift i deras roller som arbetsgivare och  
huvudmän för begravningsverksamheten.

För arbetsgivarnas räkning tecknas kollektiv- 
avtal, löner och arbetsvillkor för Svenska kyrkans 
cirka  22 000 anställda. Dessutom biträder och 
företräder organisationen de drygt 600 medlem-
marna vid avtalstvister samt ger rådgivning inom 
avtal och arbetsrätt samt i arbetsmiljöfrågor. 

Vidare erbjuds medlemmarna service utifrån 
deras uppdrag som huvudmän för begravnings-
verksamheten och som innehavare av allmänna 
begravningsplatser. 

Utbildning är en annan viktig del av uppdraget, 
liksom att driva utvecklingsfrågor som gagnar 
medlemmarna. 



HELÉN KÄLLHOLM
VD, Svenska kyrkans  

arbetsgivarorganisation

Vi måste ständigt leva upp till 
medlemmarnas förväntningar

VD HAR ORDET

E
n medlemsorganisation måste 
ständigt leva upp till medlem-
marnas förväntningar och 
behov. För oss på Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisa-
tion innebär det inte bara att 

förhandla och att svara på olika frågor från ar-
betsgivare och begravningshuvudmän utan vi 
behöver genomföra en mängd andra aktiviteter. 
Det kan handla om att utbilda inom våra verk-
samhetsområden, att ta fram viktiga fakta, sam-
la medlemmarna till olika sammankomster eller 
driva andra viktiga frågor. 

Alla minns nog 2017 som ett år där Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation förhandlade. 
Avtal 17, Utlandsavtalet och det nya pensionsav-
talet TPA 18. Vi förhandlade i stort sett hela året 
och vi fick vid några tillfällen ta hjälp av medlare. 
Men även 2018 har präglats av förhandlingsarbe-
tet eftersom det medförde mycket efterarbete. 
Våra förhandlare och rådgivare tillbringade 
våren med att resa runt i landet för att informera 
och lyssna till arbetsgivarnas synpunkter och 
frågor. Förutom den rena avtalsinformationen 
som även omfattade pensionsinformation, 
genomfördes dessutom tretton dialogträffar 
med kyrkorådsordförande och kyrkoherdar där 
avtalsfrågorna var huvudtemat för träffarna. 

Träffarna kompletterades med något för ar-
betsgivarorganisationen helt nytt, nämligen ett 
antal webbinarium – seminarium på webben – 
där de viktigaste nyheterna i avtalet presentera-
des. Utfallet blev lyckat och webbinarieformatet 
användes även för att informera om det nya 
pensionsavtalet, TPA 18. Läs mer om detta  
längre fram i verksamhetsberättelsen.

UNDER HÖSTEN GENOMFÖRDES också fyra 
kyrkoherdeträffar med en blandad kompott på 
agendan. Det var arbetsrätten som bidrag till 
verksamhetsutveckling, lönebildningen på lokal 
nivå, GDPR för arbetsgivare samt den psyko- 
sociala arbetsmiljön för präster och diakoner. 
Underlaget för den sista punkten var den 
forskningsrapport från Malmö Universitet 
som presenterades under våren. Resultatet 
av denna forskningsstudie kommer att 
prägla vårt arbete gällande prästers och 
diakoners psykosociala arbetsmiljö under 

kommande år. Till exempel vad gäller den  
arbetsmiljökonferens som planeras för hösten 
2019.

Under hösten startades två nätverk för nybliv-
na kyrkogårdschefer. Avsikten är att bistå med 
sakkunskap inom begravnings- och arbetsgivar-
området men även ledarskapsutveckling utgör 
ett viktigt inslag vid nätverksträffarna. 

EFTERSOM DET VARIT första året på mandat- 
perioden har våra styrelseutbildningar och sty-
relseseminarier varit ovanligt efterfrågade. 
Genom detta arbete vet vi hur många utmaning-
ar det finns för kyrkoråden och kyrkoherdarna. 
Inte minst när det gäller gränsdragningen mellan 
styrelsearbetet och den dagliga verksamheten. 

SEDAN ÅRSSKIFTET FÖL JER en liten lös Praktika 
med varje nummer av medlemsmagasinet 
Ducatus. Varje praktika belyser på ett handfast 
sätt hur arbetsgivare kan arbeta med specifika 
frågor.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är 
ingen stor organisation och utan alla med- 
arbetares starka engagemang hade vi aldrig 
klarat av att prestera så mycket som vi faktiskt 
gjort. Nu laddar vi för nya tag under 2019. 
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ÖVRIGT UNDER VÅREN

O Presidiekonferens i Skara stift samlade 
210 deltagarna kring temat Tillsammans 
med starkt fokus på styrelsearbete. Mot-
svarande konferens i Stockholm samlade 
ett hundratal deltagare kring temat  
Gemensamt uppdrag – delat ansvar ; om 
kyrkorådets uppdrag och ansvar som 
styrelse och gränsdragningen mellan att 
styra och att leda.  

O Efterfrågade utbildningar om data-
skyddsförordningen (GDPR) i begrav-
ningsverksamheten genomfördes och en 
ny diplomutbildning för erfarna kyrko-
gårdsanställda startade i sam- 
arbete med Hvilan utbildning.  

2018 – ÅRET SOM GÅTT

ÅRET I KORTHET

JANUARI 

O Det nya premiebestämda Pensions- 
avtalet TPA 18 trädde i kraft den 1 januari 
2018. 

O För att stärka de nyvalda kyrkoråden i 
deras styrelseuppdrag distribuerades tio 
exemplar av vardera Ducatus nr 4/2017 
med temat styra och leda samt skrifterna 
Protokollet, från kallelse till justering – for-
malia enligt kyrkoordningen samt Guide 
för förtroendevalda och kyrkoherdar till 
samtliga kyrkoråd. 

MARS

O Ducatuspraktikan introducerades  
i årets första nummer av medlemstid-
ningen. Se sidan 14. 

APRIL 

O Malmö universitets studie om prästers 
och diakoners upplevelse av den psyko-
sociala arbetsmiljön släpptes. Kunska-
perna från rapporten presenteras under 
året i olika sammanhang och integreras 
även i de arbetsmiljö- och ledarskaps- 
utbildningar som arbetsgivarorganisatio-
nen erbjuder. Se sidan 23. 

MA J 

O Arbetsgivarorganisationen utgjorde en 
av fler samarbetspartners kring Gotlands 
kyrkvecka. Detta år medverkade vi med 
två seminarier, varav ett berörde hållbar 
arbetsmiljö för diakoner och präster 
utifrån resultatet av Malmöstudien och 
ett handlade om styrning respektive  
ledning. 

Malmö universitets studie undersökte prästers och diakoners upplevelse av den psykosociala 
arbetsmiljön. 
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O 2018 inleddes en ny mandatperiod. 
Arbetsgivarkonferenser i varje stift valde 
våren 2018 ledamöter till arbetsgivaror-
ganisationens fullmäktige. Fullmäktige  
valde sedan arbetsgivarorganisationens 
nya styrelse. Möt dess ledamöter på 
sidan 34. 

O Avtals- och pensionsinformationsträf-
far med medlemmar genomfördes över 
hela landet mot bakgrund av Avtal 17, 
Utlandsavtalet och det nya pensionsavta-
let TPA 18. Träffarna ackompanjerades 
av något för arbetsgivarorganisationen 
helt nytt, nämligen webbinarier – semi-
narier på webben. Avtalsinformationen 
kompletterades med dialogträffar för 
kyrkoherdar och kyrkorådsordförande. 

SEPTEMBER-OK TOBER

O Nätverksträffar för kyrkogårdschefer 
nya i sitt uppdrag introducerades. Intres-
set var stort så två grupper startade. De 
kommer att träffas sammanlagt fyra 
gånger under två års tid. På agendan står 
bland annat ledarskap, begravningsfrå-
gor samt arbetsrätt och arbetsmiljöfrå-
gor. 

OK TOBER 

O Ett femtiotal arbetsgivare deltog i den 
digitala medarbetarundersökningen  
Akka, ett verktyg arbetsgivarorganisatio-
nen tillhandahåller för att bistå medlem-
marna i deras uppdrag att främja god 
arbetsmiljö. 

ÖVRIGT UNDER HÖSTEN

O Fyra kyrkoherdeträffar med omkring 
90 deltagare genomfördes. Kyrkoherdar-
na fick tillfälle att tillsammans med med-
arbetare från arbetsgivarorganisationen 
fördjupa sig i angelägna frågor, exempel-
vis arbetsrätt, arbetsmiljö, lönebildning 
och GDPR.

2018 – ÅRET SOM GÅTT

DECEMBER 

O När gränser överskrids, en konferens 
som uppmärksammar Svenska kyrkans 
arbete mot sexuella övergrepp i kyrkliga 
miljöer genomfördes. Arbetsgivarorgani-
sationen är sedan flera år representerat i 
den grupp som arbetar med frågan. 

O Arbetsgivarorganisationen flyttade 10 
december till nya lokaler på Vattugatan 
17, i centrala Stockholm. 

Säker hantering av gravvårdar är mycket viktigt  ur arbetsmiljösynpunkt för såväl besökare som 
anställda. 

Konferensen När gränser överskrids i Uppsala 
uppmärksammade Svenska kyrkans tjugo- 
åriga arbete mot sexuella övergrepp.

Webbinarier kompletterade informations-
träffarna om de nya avtalen. 

Flytten till Vattugatan i centrala Stockholm 
underlättar för kursdeltagare att nå 
utbildningslokalerna. 
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SVENSK A KYRK ANS STRUKTUR – EN ÖVERSIKT
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Svenska kyrkan är ett trossamfund med cirka  
22 000 anställda. Församlingarna, pastoraten  
och stiften är medlemmar i Svenska kyrkans arbets-
givarorganisation. 

Arbetsgivarorganisationen 
– en del av Svenska kyrkan

SVENSK A K YRK AN ÄR en kyrka där 
ideella, förtroendevalda och anställda 
tillsammans ska tjäna kyrkan och 
församlingen. Församlingen är den 
primära enheten och därifrån utgår all 
verksamhet. 

Svenska kyrkan är en arbetsplats 
för omkring 22 000 anställda.  För-
samlingar, pastorat och stift är med-
lemmar i arbetsgivarorganisationen  
i sina respektive funktioner som själv-
ständiga arbetsgivare. 

DEMOKR ATISK T UPPBYGGD

Svenska kyrkan är demokratiskt upp- 
byggd. Vart fjärde år är det kyrkoval. 
Alla medlemmar som fyller 16 år 
senast på valdagen kan rösta på dem 
som nominerats. Genom detta val får 
de förtroendevalda församlingens 
uppdrag att ta ansvar för att försam-
lingens grundläggande uppgift blir 
utförd och att dess förvaltning skött. 

Denna demokratiska grund finns 
även på stiftsnivå och nationell nivå. 
De förtroendevalda utövar sina upp-
drag inom ramen för det mandat som 
tillhör det förtroendevalda organ de 
ingår i.

K YRKOR ÅD OCH FÖRSAMLINGSR ÅD

Kyrkoordningen, KO, är sedan rela-
tionsförändringen år 2000 Svenska 
kyrkans inomkyrkliga regelverk. 
Kyrkoordningen anger att kyrkorådet 
utgör styrelse i församling respektive 
pastorat. En församling som ingår i 
pastorat styrs i  stället av ett försam-

lingsråd som som utgör styrelse med 
ett begränsat ansvar. Den här ord-
ningen innebär att det finns flera 
organ som enligt kyrkoordningen kan 
utgöra styrelse, men att ansvaret ser 
olika ut. 

Kyrkorådet ansvarar för hela pasto-
ratet med alla ingående församlingar. 
Kyrkorådets uppgifter och ansvar som 
styrelse är detsamma oavsett försam-
lingens eller pastoratets storlek. 

Församlingsrådet fullgör sitt ansvar 
inom sitt område. Utöver vad som 
framgår av kyrkoordningen påverkas 
församlingsrådets uppgift av vad 
församlingsinstruktionen anger att 
församlingen ska göra och vilka upp-
gifter kyrkorådet valt att delegera till 
församlingsrådet. 

K YRKOHERDENS ROLL

Kyrkoherden leder all  verksamhet 
och ansvarar därmed för den operati-

va verksamheten. Kyrkoherden är 
ledamot av kyrkorådet och är en del 
av styrelsen. Kyrkoherden är också 
ledamot av församlingsrådet men kan 
utse en präst som arbetar i pastoratet 
att vara ledamot i kyrkoherdens ställe 
i  ett församlingsråd.  

K YRKOR ÅD OCH K YRKOHERDE  

HAR GEMENSAMT ANSVAR

Kyrkorådet ska ha omsorg om försam-
lingslivet. Kyrkorådet fattar övergri-
pande beslut inom ramen för de mål 
och den inriktning som kyrkofullmäk-
tige beslutat om. Tillsammans med 
kyrkoherden ansvarar kyrkorådet där-
med för att församlingens grundläg-
gande uppgift blir utförd. Detta ge-
mensamma ansvar utgör en viktig del 
av kyrkosynen i Svenska kyrkan.

Kyrkorådet har även i uppdrag att 
kontinuerligt följa upp verksamheten 
och skapa förutsättningar för att det 
finns en arbetsorganisation som 
fungerar. Detta kräver i sin tur att 
kyrkorådet får tillräcklig information 
om verksamheten. 

Därför ska kyrkoherden kontinuer-
ligt rapportera till rådet hur verksam-
heten fortlöper. Kyrkoherden ansva-

Antje 
Jackelén är 
Svenska 
kyrkans 
ärkebiskop. 

SVENSK A KYRK ANS STRUKTUR – EN ÖVERSIKT
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rar också för tillsynen över all verksamhet 
utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse 
och lära. 

K YRKOR ÅDET ÄR ARBETSGIVARE 

Som styrande och verkställande organ i 
församlingen/pastoratet, och som dess 
styrelse, är kyrkorådet också arbetsgivare. 

Med arbetsgivarrollen följer att ansvar 
att fullfölja de åtaganden och skyldigheter 
som regleras genom lagar, kollektivavtal 
och praxis samt kyrkoordningen och den 
egna personalpolitiken. 

Ansvarsområdet är i stort sett detsam-
ma oavsett hur stor eller liten organisatio-
nen är. Arbetsgivaransvaret omfattar alla 
moment och delar, från att rekrytering 
sker och medarbetare anställs till att en 
anställning avslutas. 

I sin roll som ytterst ansvarig arbets- 
givare ska kyrkorådet också se till att för-
samlingen/pastoratet har fungerande 
personalpolitik, god arbetsmiljö och att 
gällande arbetsrättsliga lagar och avtal 
följs. Kyrkorådet ska även fatta strategiska 
beslut om ramarna för personalpolitiken, 
såsom olika policyer (till exempel arbets-
miljöpolicy) och om de ekonomiska förut-
sättningarna för till exempel den årliga 
löneöversynen och för arbetsmiljöarbetet. 

I sin roll som chef och arbetsledare 
företräder kyrkoherden arbetsgivaren  
i det dagliga arbetet. 

K YRKOMÖTET 

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta 
beslutande organ. Det består av 251 leda-
möter som väljs direkt av kyrkans med-
lemmar när det är kyrkoval. 

Ledamöterna representerar för när- 
varande elva nomineringsgrupper och två 
ledamöter representerar utlandsförsam-
lingarna. Biskoparna ingår inte i kyrko- 
mötet men de har närvaroskyldighet, 
motionsrätt och yttranderätt.

Kyrkomötet beslutar i frågor som hand-
lar om kyrkoordningen och andra frågor 
som har betydelse för hela Svenska 
kyrkan, exempelvis kyrkohand-
boken och psalmboken. 

Kyrkomötet fastställer 
även budgeten för Svenska 
kyrkan på nationell nivå.  
Därmed beslutar kyrko- 
mötet om den verksamhet 
som ska bedrivas på nationell 

nivå och även om de ekonomiska utjäm-
ningssystem som finns mellan försam- 
lingar i Svenska kyrkan. 

Dock gäller en subsidiaritetsprincip. 
Principen innebär att kyrkomötet inte får 
besluta i frågor som är församlingarnas 
eller stiftens ansvarsområden. Kyrko- 
mötet utser kyrkostyrelsen där ärkebis-
kopen är ordförande.

K YRKOK ANSLIET

Kyrkokansliet under ledning av en gene-
ralsekreterare, är den nationella nivåns 
verkställande organisation. Till den natio-
nella nivåns uppdrag hör gemensam kom-
munikation, utbildning, samråd samt 
ekumeniska relationer, internationell 
diakoni och mission. Till kansliets uppgif-
ter hör också att vara kyrkans röst utåt, 
såväl i det svenska samhället som interna-
tionellt.

HUV UDMAN FÖR 

BEGR AVNINGSVERKSAMHETEN 

Sedan relationsändringen mellan Svenska 
kyrkan och staten år 2000 är Svens-

ka kyrkans församlingar och 
pastorat huvudmän för be-

gravningsverksamheten  
i hela landet, undantaget 
Stockholm och Tranås. Där 
är begravningsverksam-

heten en kommunal ange- 
lägenhet sedan 1800-talet.  

I Göteborgs stad finns en begravningssam-
fällighet vars fullmäktige utses av försam-
lingarna och pastoraten i Göteborgs stad. 

Det är huvudmannens skyldighet att 
tillhandahålla gravplatser till alla som vid 
dödsfallet var folkbokförda inom det egna 
förvaltningsområdet. Huvudmannen 
ansvarar också för att det inom närområ-
det finns särskilda gravplatser för dem 
som inte tillhör ett kristet trossamfund.

BEGR AVNINGSVERKSAMHETEN 

BEKOSTAS VIA SÄRSKILD AVGIFT

Kostnaderna för att kunna utföra de upp-
gifter som enligt begravningslagen åvilar 
huvudmannen  betalas genom en begrav-
ningsavgift som betalas av alla som är 
folkbokförda i Sverige och som betalar 
kommunal inkomstskatt. Intäkterna och 
kostnaderna för begravningsverksam-
heten ska särredovisas i församlingens/
pastoratets budget eftersom begravnings-
avgiften inte får finansiera annan verk-
samhet. 

När det gäller kyrkogårds- och begrav-
ningsverksamheten finns det olika frågor 
som församlingen/pastoratet kan behöva 
besluta om, det kan handla om vilket 
gravskick som ska erbjudas, olika praktis-
ka frågor i samband med begravning och 
kyrkogårdsskötsel, ordningsregler, vilken 
service som ska erbjudas och – inte minst 
– olika etiska överväganden. 

År 2018 fanns det  
631 arbetsgivare  
i Svenska kyrkan.

SVENSK A KYRK ANS STRUKTUR – EN ÖVERSIKT

631



Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations verksamhetsberättelse 2018    9

FÖRSAMLING.  Den grundläggande lokala 
enheten. Kyrkorådet, som utses av kyrko- 
fullmäktige, utgör dess styrelse.  Verksam-
heten leds av en kyrkoherde. Om en för-
samling ingår i ett pastorat utgör ett för-
samlingsråd styrelse.

PAS TOR AT.  Består av flera församlingar 
som samverkar och vars verksamhet leds 
av en gemensam kyrkoherde. Kyrkorådet, 
som utses av kyrkofullmäktige, utgör dess 
styrelse. Pastoratet ansvarar för ekonomis-
ka resurser, personal och fastigheter, inklu-
sive kyrkor. Församlingarna i pastoratet 
svarar för sin verksamhet och leds av ett 
församlingsråd , en styrelse med begränsat 
ansvar.

K YRKOORDNINGEN.  Svenska kyrkans 
inomkyrkliga regelverk som beslutas av 
kyrkomötet. Reglerar bland annat Svenska 
kyrkans tro, bekännelse och lära.

FÖRSAMLINGSINS TRUK TION.  Ska finnas 
för varje församling och anger hur försam-
lingen ska fullgöra sin grundläggande upp-
gift: gudstjänst, undervisning, diakoni och 
mission. Instruktionen utarbetas av kyr-
koherde och kyrkoråd och godkänns av 
kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för 
sig. Därefter utfärdas den av domkapitlet.

DOMK APITEL .  Till domkapitlets uppgifter
hör bland annat att utfärda församlings- 
instruktioner, yttra sig vid anställningar av
präster och diakoner, vara besluts-och
överklagandeinstans beträffande pastorala 
frågor i stiftets församlingar samt pröva 
arbetsrättslig eller disciplinär åtgärd mot 
präst eller diakon (befogenhetsprövning).

PAS TOR AL .  Sådant som rör församlings-
vård: handlingsprogram för dop, gudstjänst 
med mera. 

S TIF T.  Regionalt område i Svenska kyrkan 
som leds av en biskop. Svenska kyrkan har 
tretton stift. Dess främsta uppgift är att 
främja och ha tillsyn över församlingslivet.  
I Uppsala stift finns två biskopar, ärkebis-
kopen och biskopen i Uppsala stift.

BISKOP.  Till biskopens arbete hör att leda 
kyrkans arbete inom ett stift, viga präster 
och diakoner, kalla präster och diakoner till 
överläggningar samt vårda och värna kyr-
kans enhet. Biskopen är ordförande i dom-
kapitel och stiftsstyrelse.

ÄRKEBISKOP.  I Svenska kyrkan den biskop 
som företräder hela Svenska kyrkan. Till 
ärkebiskopens uppgifter hör också att 
sammankalla biskopsmötet och vara ord- 
förande i kyrkostyrelsen. 

SVENSK A KYRK ANS STRUKTUR – EN ÖVERSIKT

KYRKOVALET: Vart fjärde år väljer svenska kyrkans medlemmar …

KYRKOFULLMÄKTIGE
(församling/pastorat) som 

väljer ledamöter till…

ARBETSGIVARORGANISATIONENS
ARBETSGIVARKONFERENSER

som väljer…

ARBETSGIVAR-
ORGANISATIONENS

FULLMÄKTIGE
som väljer…

ARBETSGIVAR-
ORGANISATIONENS

STYRELSE

KANSLI

ARBETSGIVAR-
ORGANISATIONENS

SAMRÅDS-
KONFERENS

STIFTSFULLMÄKTIGE
som väljer  

ledamöter till…

KYRKOMÖTET

Från kyrkoval till styrelse
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är 
en medlemsorganisation där Svenska 
kyrkans församlingar, pastorat och stift är 
medlemmar. Under hösten efter ett kyr-
koval sammanträder Svenska kyrkans 
nyvalda kyrkofullmäktige och stiftsfull-
mäktige och väljer ombud till arbetsgivar-
konferenserna. Arbetsgivarkonferens med 
val till arbetsgivarorganisationens fullmäk-

tige ska hållas före maj månads utgång  
året efter ett kyrkoval. Fullmäktige väljer 
arbetsgivarorganisationens styrelse. 

Samrådskonferensen är ett samråds- 
organ mellan arbetsgivarorganisationens 
styrelse och dess medlemmar. Den består 
av styrelsen samt två representanter från 
varje arbetsgivarkonferens. 
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 2018 2017 2016  2015 2000

Totalt antal arbetsgivare* i Svenska kyrkan 631 662 664 687 936

Varav pastorat 257 257 259 258 611

Varav församlingar som inte ingår i pastorat **358 390 402 414 311

Varav stift 13 13 13 13 13

Totalt antal kyrkliga begravningshuvudmän 577 577 631 642 879

Församlingarna och pastoraten i Svenska kyrkan utgör även begravningshuvudmän och ansvarar för begravnings-
verksamheten över hela landet, utom i Stockholm och Tranås. Där ansvarar kommunerna för begravningsverksam-
heten.

*Som arbetsgivare räknas församling som inte ingår i pastorat, pastorat samt stift, nationell nivå, Lunds domkyrkoråd, samfälligheten 
Gotlands kyrkor samt Göteborgs begravningssamfällighet. Hovförsamlingen har ingen anställd personal. Den personal som tjänstgör i 
Hovförsamlingen är anställd i Kungliga hovstaterna.   
**Den relativt kraftiga minskningen av antalet församlingar som inte ingår i pastorat beror på att församlingar lagts samman i nya för-
samlingar eller att de kommit att ingå i pastorat.   

ANTAL ARBETSGIVARE OCH BEGRAVNINGSHUVUDMÄN INOM SVENSKA KYRKAN

 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andel, i procent av avlidna, som kremeras ** 82,1 81,3 80,6 81,3 80,1 80,0

Antal begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan  * 66 938 67  744 69 534 68 003 70 538

Andel som begravs i Svenska kyrkans ordning * 72.9 74,1 76,5 76,4 78.0

* Denna statistik kommer först i maj 2019.
** Statistik från Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

ANTAL AVLIDNA SOM KREMERAS

   Församlingar Arbetsgivare  
  som ej ingår totalt, på Begravnings- 
Stift Pastorat i pastorat lokal nivå 2018 huvudmän

Uppsala 27 25 52 52

Linköping 18 12 30 29

Skara 28 15 43 43

Strängnäs 11 40 51 51

Västerås 13 28 41 41

Växjö 35 21 56 56

Lund 29 80 109 108

Göteborg 39 30 69 61

Karlstad 16 15 31 31

Härnösand 20 16 36 36

Luleå 10 23 33 33

Visby 7 3 10 10

Stockholm* 4 50 54 25 

Summa 257 358 615 577

* Inklusive Hovförsamlingen

Antalet arbetsgivare i Svenska kyrkan : 615 (församlingar & pastorat) + 13 (stiften)  + samfälligheten Gotlands kyrkor + Lunds domkyr-
koråd + nationell nivå. Summa arbetsgivare: 631.

ARBETSGIVARE OCH BEGRAVNINGSHUVUDMÄN SVENSKA KYRKAN, FÖRDELAT PER STIFT

I Sverige finns ett antal icke-territoriella församlingar: Finska församlingen i Stockholm, Tyska församlingen i Stockholm, Hov- 
församlingen samt Kunglig Karlskrona Amiralitetsförsamling. Att de är icke-territoriella betyder att de inte är knutna till något 
speciellt geografiskt område. Därmed är de inte heller huvudmän för begravningsverksamheten.

SVENSK A KYRK ANS STRUKTUR – EN ÖVERSIKT
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Svenska kyrkans anställda
SEDAN 1995 SAMARBETAR Svenska kyr-
kans arbetsgivarorganisation med de 
fackliga parterna dels om en gemensam 
lönestatistik, dels om en gemensamt  
framtagen befattningsklassificering. 

Varje år, i november månad, samlas 
uppgifter in från kyrkans arbetsgivare  
för att sedan sammanställas och presente-
ras. 

Därigenom får parterna en gemensam 
bild av löneutvecklingen i Svenska kyrkan. 

I 2018 års statistik har arbetsgivarorga-
nisationen valt att presentera statistiken 
för alla anställda medarbetare från och 
med  17 års ålder och äldre, utan övre 
åldersgräns. Fram till och med 2016 års 
urval fanns individer i åldrarna 17-64 år.  
Detta medför att statistiken inte är helt 
jämförbar i alla redovisade tabeller. 

I tabellen Medellön för kvinnor och män 
2017 visas ett urval av yrken som omfattar 
arbetstagare på kyrkans arbetsplatser. Den 

redovisade statistiken innehåller faktiska 
löner och är uppdelad på kön. Ingen korri-
gering/vägning mellan grupper eller indi-
vider har gjorts med hänsyn till exempel-
vis ålder eller utbildningsnivå. Därför 
behöver resultatet tolkas med viss försik-
tighet. Svenska kyrkans arbetsgivarorgani-
sation analyserar löneutvecklingen noga 
för att kunna ge råd till arbetsgivare i an-
strängningarna med att komma tillrätta 
med eventuellt osakliga löneskillnader.

 2018 * 2017 2016 2015 2014 2007 2007-2018 2017-2018

Pedagogiska uppgifter 4 116 4 216 3 948 3 882 3816 4 150 -0,8% -2,4%
(Barntimmeledare, församlingspedagog,  
assistent, förskollärare med flera)

Diakoniuppgifter 1 058 1 138 1 037 1 051 1 071 1 152 -8,2% -7,0%
(Församlingsdiakon, med flera)        

Prästuppgifter 2 916 3 153 2 829 2 846 2 881 3 382 -13,8% -7,5%
(Kyrkoherde, komminister, sjukhuspräst med flera)        

Kyrkomusikaliska uppgifter 2 101 2 174 1 996 1 995 2 020 2 193 -4,2% -3,4% 
(Kantor, organist, med flera)        

Uppgifter inom mark och fastighetsförvaltning 8 285  8 437 7 929 7 527 7 503 8 190 1,2% -1,8%
(Kyrkogårdsarbetare, vaktmästare, husmor, 
städare med flera)

Administrativa uppgifter 3 150 3 646 3 412 3 327 3 242 3 597 -12,4% -13,6%
(Ekonomi- och löneassistent, kamrer/ekonom,        
IT-tekniker med flera)        

Totalt 21 626 22 764 21 151 20 628 20 533 22 664 -4,6% -5,0% 

* Från och med 2017 inkluderas även de som är äldre än 65 år i statistiken.

Procentuell 
förändring

Procentuell 
förändring

ANSTÄLLDA I SVENSKA KYRKAN 2007-2018

SVENSK A KYRK ANS STRUKTUR – EN ÖVERSIKT



12     Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations verksamhetsberättelse 2018

Tabellen visar medellönens (månadslönens) förändring mellan 2013 och 2018 för utvalda befattningsgrupper. Medellönen är beräknad för dem  
som varit månadsavlönade och tjänstgörande under november månad respektive år. Från och med 2017 års siffror är åldersintervallet från och med  
17 år och äldre, utan övre åldersgräns (tidigare år innehåller siffrorna anställda i åldern 17-64 år). Medellönen är inte beräknad på samma individer 
mellan åren. Det innebär att beräkningarna påverkas av nyrekryteringar och avgångar hos arbetsgivarna. 
  

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Kyrkoherde   57 400  54 500  53 600  51 900  49 800  47 600  45 900

Kanslichef/verksamhetschef  55 300  54 500  53 100  50 900  50 000  48 400  47 000

Kyrkogårdschef  45 200  44 200  42 800  42 300  40 900  39 600  38 200

Kyrkokamrer   43 100  42 100  40 500  39 200  38 200  37 000  35 700

Komminister   39 000  37 300  36 600  35 400  34 500  33 500  32 500

Organist   37 700  36 600  35 800  34 900  33 900  33 000  32 100

Diakon   34 300  33 000  32 200  31 200  30 300  29 400  28 600

Kantor   32 800  31 800  30 800  29 900  29 100  28 300  27 500

Församlingspedagog  31 100  30 100  29 400  28 600  27 900  27 100  26 300

Förskollärare   30 800  30 000  29 100  28 200  27 200  26 500  25 600

Assistent   28 900  28 300  27 400  26 800  26 100  25 300  24 600

Kyrkvaktmästare  26 900  26 200  25 700  25 200  24 600  23 900  23 300

Fritids/ungdomsledare  26 500  25 800  25 400  24 800  24 100  23 400  22 800

Kyrkogårdsarbetare  25 100  24 600  24 200  23 900  23 300  22 700  22 100

Samtliga ovantstående befattningar  31 700  31 000  34 700  33 800  32 994  31 836  30 871

Samtliga befattningar i kyrkan  31 900  31 200  30 500  29 900  29 100  28 200  27 400

LÖNEUTVECKLINGEN I SVENSKA KYRKAN 2013-2018

  Kvinnor Män 
  medellön medellön Kvot Kvot Kvot Kvot Kvot Kvot 

Befattning  2018 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Kyrkoherde  57 900  57 200  1,01  1,00  1,00  1,00  1,00  0,99

 Kanslichef/verksamhetschef 53 900  57 000  0,95  0,95  0,98  0,94  0,94  0,93

Kyrkogårdschef 44 700  45 300  0,99  0,98  0,97  1,00  1,04  1,03

Kyrkokamrer  42 800  44 000  0,97  0,97  0,97  0,96  0,97  0,96

Komminister  38 700  39 200  0,99  1,00  0,98  0,98  0,99  0,99

Organist  37 500  37 900  0,99  0,98  0,98  0,99  0,98  0,98

Diakon  34 200  34 600  0,99  0,99  0,99  0,98  0,98  0,98

Kantor  32 700  32 900  1,00  0,99  0,99  0,99  0,99  0,99

 Församlingspedagog 31 000  31 300  0,99  0,99  0,98  0,99  0,99  0,99

Förskollärare  30 900  28 800  1,07  1,01  1,00  0,99  0,99  1,03

Assistent  28 900  28 600  1,01  1,00  1,00  0,99  1,00  0,99

Kyrkvaktmästare 26 600  27 100  0,98  0,98  0,98  0,98  0,98  0,98

 Fritids/ungdomsledare 26 400  26 500  1,00  1,01  1,00  1,00  1,01  1,02 

 Kyrkogårdsarbetare 24 900  25 300  0,98  0,99  0,98  0,98  0,98  0,97

 Samtliga  31 600  32 500  0,97  0,97  0,98  0,96  0,99  0,95 
      

MEDELLÖNER FÖR KVINNOR OCH MÄN 2018

SVENSK A KYRK ANS STRUKTUR – EN ÖVERSIKT

Tabellen visar medellön (månadslön) i november respektive år för några befattningsgrupper. Kvot avser kvinnornas medellön dividerad med män-
nens medellön. Kvot under 0 betyder att männens medellön i genomsnitt överstiger kvinnornas. Kvot över 1 betyder att kvinnornas löner i genom-
snitt överstiger männens. 

Medellönen är beräknad för dem som varit månadsavlönade och tjänstgörande under november månad respektive år. Från och med 2017 års 
siffror är åldersintervallet från och med 17 år och äldre, utan övre åldersgräns (tidigare år innehåller siffrorna anställda i åldern 17-64 år). Medellö-
nen är inte beräknad på samma individer mellan åren. Det innebär att beräkningarna påverkas av nyrekryteringar och avgångar hos arbetsgivarna. 
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FR ÅN ARBETSGIVARORGANISATIONENS VERKSAMHET

ARBETSGIVARORGANISATIONEN DELTAR 

regelbundet i andra organisationers 
aktiviteter – för oss värdefulla kontakt- 
ytor med medlemmarna. Ett exempel på 
detta utgör föreningen Sveriges kyrko-
gårdschefers kongress i Gävle. Arbets- 
givarorganisationen förde samtal om 
hur landets krematorieverksamhet bäst 
ses över, utvecklas och effektiviseras. 

Utbildning och kompetenshöjning 
inom grön sektor är ett högaktuellt ämne 
som lyfts på olika håll. Vid ett semina- 
rium arrangerat av Society of Public Gar- 
dens and Parks deltog arbetsgivarorga-
nisationen tillsammans med bland an- 
nat Riksantikvarieämbetet och hantverks- 
labbet, en del av Göteborgs universitet. 

Ett av yrkesseminarierna på mässan 
Nordiska trädgårdar i Älvsjö hade temat 
Gravanordningar – en kulturskatt med 
grön utvecklingspotential. På seminariet, 

där arbetsgivarorganisationen medver-
kade, belystes det kulturarv som förval-
tas på kyrkogårdar runt om i Sverige. 

Stockholms stift har sammanställt  
antologin Till minne av livet där arbets- 
givarorganisationen medverkat. Anto- 
login släpptes i samband med en kultur-
arvsdag i Stockholm. Tillsammans med 
bland annat kulturmiljöenheten från 
Länsstyrelsen Stockholm genomförde 
arbetsgivarorganisationen ett semina- 
rium kring kulturmiljölagen och hur den 
tillämpas på kyrkogårdar. 

Ytterligare andra arrangemang där 
arbetsgivarorganisationen regelbundet 
medverkar är Kyrkokamerala förening-
ens årskonferens.  Arbetsgivarorganisa-
tionen genomförde detta år ett par semi-
narier. Ett erbjöd fördjupning i avtalsfrå-
gor, ett berörde rollförståelse och ansvar 
i uppdraget som förtroendevald.

På andras arenor

Marginella hyreshöjningar för prästgårdar även 2018
ARBE TSGIVARORGANISATIONEN HYRESSÄT TER alla tjänstebostäder för präster i Svenska kyrkan, utom biskops-
gårdarna. Med ledning av bruksvärdet i allmännyttan på respektive ort fastställs förslag till hyresjusteringar. Under 
2018 var hyresöverenskommelserna i kommunerna, liksom 2017, mycket marginella. 

Behörighetsgivande 
utbildningar med 
högskolepoäng
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har 
under många år medverkat i den behörighets- 
givande kyrkoherdebildningen, Kyrkligt ledarskap, 
som är en uppdragsutbildning Svenska kyrkans 
utbildningsinstitut tillhandahåller i samverkan med 
Uppsala och Lunds universitet. 

Utbildningen ger 15 högskolepoäng och har 
blivande kyrkoherdar som målgrupp. Arbetsgivar- 
organisationen medverkar med sakkunniga  
i ämnena begravningslagstiftning, arbetsrätt  
och arbetsmiljö. 

Från den 1 januari 2013 gäller, enligt kyrko- 
ordningen, att behörig till tjänst som kyrkoherde  
är den komminister som genomgått den Behörig-
hetsgivande kyrkoherdeutbildningen och tagit ut 
examen. 

Arbetsgivarorganisationens Chefs- och ledar-
skapsutveckling är också en behörighetsgivande 
utbildning. Fullgjord utbildning ger 30 högskole- 
poäng i religionspedagogik och behörighet att 
söka kyrkoherdetjänster.
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Ducatus
DUC ATUS ÄR NAMNE T på arbetsgivarorganisationens medlemsmaga-
sin om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet. 

Vår strävan är att magasinets innehåll ska vara värdefullt för arbets-
givarna och begravningshuvudmännen. 

Ett exemplar av varje nummer ingår i medlemsavgiften. Många med-
lemmar och andra intresserade tecknar fler prenumerationer.

Från och med 2018 utkommer magasinet med fyra nummer per år 
till drygt 3 300 mottagare. Som ett komplement till magasinet introdu-
cerades under året Ducatuspraktikan. Varje nummer av praktikan be- 
lyser och fördjupar ett aktuellt tema ur olika perspektiv, kompletterat 
med exempelvis hänvisning till gällande lagstiftning, checklistor och 
förslag till lästips. Premiärnumret handlade om arbetsgivarens ansvar 
för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

Webbkommunikation
Arbetsgivarorganisationens intranätsplats, internwww.svenskakyr-
kan.se/arbetsgivare, vänder sig framförallt till arbetsgivare och 
begravningshuvudmän inom Svenska kyrkan. Totalt hade webbplatsen 
knappt 70 000 besök. 

Arbetsgivarorganisationens externa webb (www.svenskakyrkan.
se/arbetsgivare) vänder sig till fackförbunds- och branschpress. Det 
är också till denna sida som sökningen på Google och andra sökmotorer 
leder. Därför finns här även länkar till arbetsgivarorganisationens in-
tranätsplats. Totalt hade webbplatsen knappt 58 000 besök.

Tryckta och digitala kanaler

Uppskattade digitala  
handböcker används allt mer
Förutom intranätet erbjuder arbetsgivarorganisationen arbetsgivare och 
begravningshuvudmän två digitala handböcker, Vera respektive Beda. 

Vera vänder sig till den som ansvarar för eller arbetar med arbetsgi-
var- och personalfrågor. Webbplatsen kräver ett personligt inlogg. Beda 
är en webbaserad handbok om begravningsfrågor och vänder sig till alla 
som arbetar med detta på daglig basis, exempelvis kyrkogårdschefer, 
arbetsledare och kanslipersonal.  Beda kräver inte ett personligt inlogg. 

ANTAL BESÖK I  VER A UNDER 2018

 (20 480)

ANTAL BESÖK I  BEDA UNDER 2018

Nyhetsbreven 
– snabba med det senaste
Observera Arbetsgivare och Observera Begravning bidrar till att organi-
sationens medlemmar snabbt nås av nyheter om exempelvis lagänd-
ringar, avtalsfrågor, uppdateringar i Vera eller Beda eller kursnyheter. 

Antal mottagare: närmare 3 000 mottagare vardera. Under året som 
gått har innehållet i nyhetsbrevet På rätt kurs integrerats i annan kom-
munikation.  

Pressarbetet
Pressarbetet under 2018 fokuserade mycket på resultatet av Malmö 
universitets studie om prästers och diakoners psykosociala arbetsmiljö. 

Andra frågor där sakkunniga från arbetsgivarorganisationen framträtt 
i media rör bland annat:
O kyrkans arbete mot sexuella trakasserier
O efterdyningarna av 2017 års avtalsrörelse
O nya möjliga begravningsformer
O utbildningen Diplomerad kyrkogårdsarbetare.

OBSERVER A ARBE TSGIVARE 

Antal utgåvor 24 (33)
OBSERVER A BEGR AVNING

Antal utgåvor 16 (15)
 

(9 400)
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Medlemskontakter
ARBETSGIVARORGANISATIONEN bjuder regelbun-
det in till olika medlemsaktiviteter för informa-
tionsutbyte och kompetensutveckling. 

En del är stadgeenliga, exempelvis arbetsgivar-
konferenserna. De arrangeras i varje stift minst en 
gång per mandatperiod och alltid året efter kyr-
kovalsåret.  Konferenserna består av valda ombud 
från församlingar, pastorat och stift. De har i 
uppdrag att välja ledamöter till arbetsgivarorgani-
sationens fullmäktige och till samrådskonferen-
sen som är ett samrådsorgan mellan styrelsen och 
medlemmarna.  

En annan aktivitet är kyrkoherdeträffar som 
under 2018 hade frågor om GDPR, arbetsrätt, 
arbetsmiljö och lönebildning på agendan. 

Efter avtalsrörelsen 2017 var arbetsgivarnas 
behov av information och dialog om Svenska 
kyrkans avtal och pensionsavtalet stor.  Under 
våren mötte arbetsgivarorganisationen närmare 
femhundra medlemmar på över tjugo platser över 
hela landet. Dessa träffar kompletterades med 
webbinarier. 

 2018 2017 2016  2015 2014

Arbetsgivarkonferenser*

Antal konferenser 13 0 13 0 13 

Deltagare 522 0 539 0 735

Ordförandeträffar**

Antal träffar 0 0 * 0 16 

Deltagare 0 0 0 34

Kyrkoherdeträffar***

Antal träffar 6 3 3 4

Deltagare 114 43 57 78

Avtalsinformation

Antal träffar 4 13

Antal deltagare 174 505

Dialogträffar ****

Antal träffar 13 

Antal deltagare 295 

Webbinarium Svenska kyrkans avtal 17

Antal träffar 3 

Antal deltagare 128 

Webbinarium om pensionsavtalet TPA 18 Svenska kyrkan

Antal träffar 1 

Antal deltagare 78 

* År 2016 bjöds kyrkorådens ordförande in till arbetsgivarkonferenserna eftersom programmet inriktades på hur kyrkoråden kan 
utveckla det strategiska beslutsfattandet. 
** Ordförandeträffarna, för ordförande i kyrkoråd, genomfördes för första gången 2015.
*** Kyrkoherdeträffar har genomförts sedan 2015. 
**** Till dialogträffarna inbjöds ordförande, vice ordförande samt kyrkoherdar för samtal om avtalsrörelsen.

STATISTIK ÖVER MEDLEMSARRANGEMANG OCH INFORMATIONSSATSNINGAR 

Webbinarier  
med goda 
erfarenheter
UNDER 2018 GENOMFÖR-

DES för första gången webbi-
narier som ett komplement till 
arbetsgivarorganisationens 
ordinarie utbud av informa-
tion. 

Ett webbinarium är ett 
onlinemöte där deltagarna ser 
och hör en direktsänd presen-
tation, och har möjlighet att 
skicka in sina frågor och kom-
mentarer i en chatt. Tack vare 
att deltagarna själva inte 
behöver någon mikrofon eller 
kamera, blir webbinariet till-
gängligt för alla som har till-
gång till en internetuppkopp-
ling. Det är också möjligt att 
ha många fler deltagare i ett 
webbinarium jämfört med en 
videokonferens.

I januari genomfördes ett 
webbinarium om det nya 
tjänstepensionsavtalet TPA 18 
Svenska kyrkan. 

I mars genomfördes tre 
webbinarier om Svenska 
kyrkans avtal 17, det treåriga 
kollektivavtalet som gäller till 
och med våren 2020.

Erfarenheterna av webbina-
rierna har varit mycket goda 
och webbinarium kommer 
säkerligen att användas som 
komplement till övriga kom-
munikationskanaler även  
i framtiden.
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Avtalsrörelsen 2017 blev ovanligt långdra-
gen med medling såväl avseende Svenska 
kyrkans avtal som pensionsavtalet TPA 18. 
Omfattande informationsinsatser angående 
nya bestämmelser i allmänna bestämmelser 
och det nya pensionsavtaletgenomfördes 
främst under våren 2018. 

REGLER KRING K ARENS  

JUSTER ADES I  AV TAL 17

År 2018 innebar inga större förändringar 
rörande Svenska kyrkans kollektivavtal.  
Ett från SKL fristående traktamentsavtal – 
TRAKT 18 tecknades med arbetstagarorgani-
sationerna under 2018. Med anledning av 
förändringar i bland annat sjuklönelagen, 
genom införande av ett karensavdrag, justera-
des också reglerna i Svenska kyrkans avtal 17 
avseende karensdag. Ändringarna trädde  
i kraft den 1 januari 2019. Syftet med lagänd-
ringen är att uppnå en mer rättvis självrisk vid 
sjukdom och att arbetstagare ska få ett likvär-
digt avdrag oavsett vilken dag eller tid på 
dygnet som sjukdom inträffar. 

BÖR JADE PL ANER A INFÖR 2020

Under hösten 2018 påbörjandes vissa förbere-
delser angående avtalsrörelsen 2020 innefatt-
ande planering av referensgrupper och inven-
tering av önskvärda kollektivavtalsföränd-
ringar. Vissa strategier inför avtalsförhand- 
lingarna 2020 drogs också upp.

UT VECKLINGSARBETE PÅBÖR JAT

VERA är en webbhandbok i arbetsrätts- och 
HR-arbetet för arbetsgivarna. Under 2018 har 
ett kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbete 
påbörjats för att säkerställa att arbetsgivarna 
har tillgång till det bästa stödet i sin arbets- 
givarroll. 

STÄNDIGT FOKUS PÅ MEDLEMSNY T TA

Under 2018 har också informationsträffar och 
utbildningar genomförts för att stärka arbets-
givarna och ge dem verktyg som är använd- 
bara i arbetsgivarrollen. Under året har ett 
strukturarbete genomförts för att tydliggöra 
särskilda ansvars- och kompetensområden så 
att arbetsgivarorganisationen på ett tydligare 
sätt kan tillhandahålla ett relevant utbud till 
gagn för arbetsgivarna.

Omfattande 
informationsinsatser  
om nya avtalet
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation företräder arbetsgivar-
na gentemot de fackliga organisationerna och träffar centrala 
kollektivavtal som rör löne- och allmänna villkor för de anställda 
i Svenska kyrkan. Verksamheten innefattar även biträde vid 
förhandlingar och rättstvister. 

Utöver detta erbjuds omfattande rådgivning och utbildning  
i bland annat arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.

ARBETSGIVAR- OCH AV TALSFR ÅGOR

O  Omfattande informationsinsatser 
avseende Svenska kyrkans avtal 17

O  Traktamentsavtalet, TRAKT 18, teck-
nas

O  Karensavdragsförhandlingar med 
anledning av förändrad lagstiftning.

Det viktigaste  
under året

Samverkan kring 
gemensamt 
administrativt stöd
Gemensamt administrativt stöd, till 
vardags kallat GAS, gör det möjligt  
att inom Svenska kyrkan samordna 
administrativ kompetens och säker-
ställa gemensam standard för hög 
kvalitet. Kyrkokansliet samordnar 
arbetet i dialog med stiften, vilket re- 
sulterat i att stiften etablerar service- 
byråer med rutiner utifrån den gemen- 
samma standarden.

Svenska kyrkans arbetsgivarorga- 
nisation har löpande samråd med 
kyrkokansliet för att säkerställa att 
processer och IT-system som byggs 
upp baseras på kyrkans kollektivavtal.   

Elva stift har hittills upprättat ser- 
vicebyråer vilka sköter ekonomi, lön 
och i förekommande fall administrativ 
service till anslutna församlingar och 
pastorat. 

Under året har 27 arbetsgivare 
anslutit sig till en servicebyrå. Ytter- 
ligare fem arbetsgivare hanterar sina 
egna löner enligt GAS-konceptet.

Sedan starten har totalt 181  
arbetsgivare anslutit sig till en service- 
byrå och ytterligare 48 arbetsgivare 
hanterar löner enligt konceptet. 

Omkring 25 arbetsgivare står 
beredda att ansluta sig 2020. Arbets-
givarorganisationens förhandlare/
rådgivare ger stöd åt arbetsgivare i 
processen att gå in i GAS bland annat 
med en genomgång av  befintliga 
lokala kollektivavtal. 

Svenska kyrkans arbetsgivarorga- 
nisation erbjuder också ett antal 
gemensamma stöd såsom webb- 
baserade handböcker (Vera och Beda 
med checklistor, anvisningar, mallar) 
och medarbetarundersökningen Akka. 
För hantering av arbetsmiljöarbetet 
finns IA trossamfund.
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Kyrkans löneavtal 17. Innehåller grund-
läggande principer för lönesättning, löne- 
översyner och förhandlingsordning för 
avtalsperioden.

Kyrkans AB 17 (allmänna bestämmel-
ser). Reglerar bland annat frågor om 
semester, arbetstider, sjuklön och 
uppsägningstider. 

Specialbestämmelser för kyr-
kans personal. Lägerersättningar, 
bestämmelser för präster, diakon-
er, kyrkomusiker och vaktmästare 
med flera.

ÖLA-biskop. Överenskommelse 
om lön och allmänna anställningsvill-
kor för biskop.

Kollektivavtal för Svenska kyrkans 
utlandsanställda. Reglerar villkor för dem 
som av Svenska kyrkan är anställda för 
utlandstjänst.

Kollektivavtal om lön och allmänna 
anställningsvillkor mellan Svenska kyr-
kans arbetsgivarorganisation och GS, 
Facket för skogs-, trä- och grafisk 
bransch. Gäller för skogsarbetare hos 
stiftens egendomsförvaltningar.

Principöverenskommelse avseende  
extratjänster enligt förordningen om särskilt 
anställningsstöd. 

Personalpolitiskt utvecklingsavtal, 
PU-avtalet. PU-avtalet Innehåller bland 
annat regler om medbestämmande, arbets-
miljö och facklig verksamhet. 

Omställningsavtalet. Syftar till särskilda 
utvecklings- och trygghetsåtgärder för de 

anställda som blivit uppsagda eller löper risk 
att bli uppsagda på grund av arbetsbrist 
eller ohälsa. Arbetsgivare kan få kostnads-
bidrag till avtalspension för att lösa över- 
talighet.

80/90/100-modellen. Partsgemensamt 
förslag till överenskommelse om modell för 
arbetstidsminskning för äldre arbetstagare.

KAP-KL Svenska kyrkan. Reglerar tjäns-
tepension för alla anställda, efterlevande-
pension samt möjlighet till avtalspension.

TPA18 Svenska kyrkan. Nytt tjänstepen-
sionsavtal för alla födda 1959 eller senare. 
Utöver vanligt tjänstepensionsavtal ges 
möjlighet till löneväxling.

Traktamentsavtal, TRAKT 18. Reglerar 
de eventuella merkostnader som en arbets-
tagare kan ha haft under tjänsteresa.

Bilersättningsavtal, BIL 14. Reglerar 
ersättning när arbetstagaren använder 

egen bil i tjänsten.

Korrigering av preliminär lön 
m.m. Reglerar när arbetstagare 
erhållit för mycket preliminär lön  
i förhållande till vad som avtals- 
enligt ska utgå för avräknings- 
perioden.

Förhandlingar rörande vissa 
frågor i samband med sommar-

tid. Reglerar tidsangivningar i  
arbetstidsschema, beräkning av  

arbetstid m.m. samt arbetstidslagens 
regler om veckovila och rast. 

KB-avtal (kollektivavtal för krigs- och 
beredskapstillstånd). Avtal som, med 
hänsyn till totalförsvarets och folkförsörj-
ningens behov, ingåtts för krigs- eller  
beredskapstillstånd.

Överenskommelse om ett befattnings-
klassificeringssystem för Svenska kyr-
kan. En partsgemensam överenskommelse 
av ett centralt klassificeringssystem för 
befattningar och dess gruppering av  
arbetsuppgifter, vilka används i insamling  
till den årliga lönestatistiken.

Överenskommelse för partsgemensam 
årlig lönestatistik inom Svenska kyrkan.

Kommunalt huvudavtal, KHA 94. Anger 
grundläggande regler om förhandling, 
upprättande av kollektivavtal och informa-
tion enligt lagen om medbestämmande i 
arbetslivet. 

Kommunalt avtal KAF-00 om förhand-
lingsordning m.m. Gäller mellan de avtals-
slutande centrala parterna och innehåller 
bestämmelser om samsyn, tidplan och 
medling vid avtalsrörelseförhandlingar.

AV TAL SFÖRSÄKRINGAR

AGS-KL. Avtalsgruppsjukförsäkring vid 
sjukdom som kompletterar den ersättning 
som utgår från Försäkringskassan.

TFA-KL. Försäkringsskydd vid arbetsskada 
som kan ersätta inkomstförlust, kostnader 
samt fysiskt och psykiskt lidande

TGL-KL. Tjänstegrupplivförsäkring som 
utgör en trygghet för familjen om arbets- 
tagaren skulle avlida.

SVENSK A K YRK ANS ARBE TSGIVARORGANISATION företräder sina medlemmar gentemot  
de fackliga organisationerna när det uppstår tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare,  
exempelvis vid tvister om anställningar, löneutbetalningar och uppsägningar.

 2018 *** 2017 2016 2015 2014

Centrala förhandlingar* 8 18 15 11 12

Tingsrätt/Arbetsdomstolen** 1 6 6 1 2

*Sammanlagt har åtta centrala tvisteförhandlingar ägt rum under 2018. Fyra tvister har avsett huruvida 
arbetstagaren otillåtet skilts från sin anställning, varav ett såvitt gäller uppsägning och tre avseende avske-
dande. Tvisterna i övrigt har gällt arbetstagares avstängning från arbetet och brott mot arbetsgivarens 
förhandlingsskyldighet samt arbetstagares rätt till lön och brott mot arbetstagares företrädesrätt till ny 
säsongsanställning.
**Av dessa centrala tvister har arbetstagarsidan fullföljt ett ärende vidare till Arbetsdomstolen. Frågan i målet 
gäller huruvida arbetsgivaren iakttagit sin skyldighet att förhandla enligt medbestämmandelagen före beslut 
rörande verksamheten. 
*** Sedan år 2017 ingår kostnader för biträde vid arbetsrättsliga förhandlingar och rättstvister i medlems- 
avgiften.

CENTRALA FÖRHANDLINGAR OCH TVISTER I ARBETSDOMSTOLEN

Kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen  
tecknar för arbetsgivarnas räkning
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Avtalsvårdgrupp – Svenska kyrkan (AVG)
UNDER AV TAL SFÖRHANDLINGARNA 2017 

konstaterade parterna att det finns ett behov 
av att föra diskussioner där huvudsyftet inte 
är att få till en konkret ändring i avtalet. Det 
handlade då om vissa arbetsmiljöfrågor, om 
lönebildningsprocessen och om behovet av 
partsgemensam information och riktlinjer i 
olika frågor. 

Därför bildade Svenska kyrkans arbetsgiva-
rorganisation tillsammans med flera av arbets-
tagarorganisationerna AVG – avtalsvårds-
grupp Svenska kyrkan. 

Syftet med AVG är att vara ett forum för 
partsgemensamma frågor utanför de centrala 
kollektivavtalsförhandlingarna, dels för att ge 
bättre möjligheter till dialog i lugn och ro och 

dels för att avlasta de centrala kollektivavtals-
förhandlingarna dessa diskussionsfrågor.

Under 2018 har avtalsvårdsgruppen träf-
fats ett flertal gånger, där såväl frågor som rör 
avtalet som arbetsmiljöfrågor har tagits upp. 
Flertalet av de frågor som arbetstagarorgani-
sationerna förde fram under avtalsrörelsen 
2017 har genomarbetats och avslutats. 

Utlandsavtalet 

Kören i Svenska kyrkan i New York repeterar.

SVENSK A K YRK AN I  UTL ANDET bedriver verksam-
het på ett fyrtiotal orter över hela landet. För anställ-
da vid utlandskyrkan och för anställda inom inter-
nationella avdelningen i Sverige finns ett särskilt 
kollektivavtal.

Överenskommelse om lön och allmänna anställ-
ningsvillkor för utlandsanställda inom Svenska 
kyrkan träffades under 2017. Avtalet är treårigt 
liksom övriga kollektivavtal inom kyrkan.

Enligt det nya avtalet ska  tvister som uppstår dels 
mellan arbetsgivare och arbetstagare, dels mellan 
kollektivavtalsparterna avgöras av svensk rätts- 
tillämpning och av svensk lag. Det var tidigare ingen 
självklarhet. 

Genom att skriva in detta i kollektivavtalet finns 
stor möjlighet att utländsk domstol, vid tvist som 
uppkommer i utlandet mellan arbetsgivaren Svens-
ka kyrkan och arbetstagare, överlämnar ärendet till 
svensk rättstillämpning. 
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Kyrkans pensionskassa

ARBETSGIVAR- OCH AV TALSFR ÅGOR

SVENSK A K YRK ANS arbetsgivarorganisa-
tion har tecknat ett nytt premiebestämt 
pensionsavtal för Svenska kyrkan, TPA 18. 
Pensionsavtalet TPA 18 trädde i kraft den 1 
januari 2018 och gäller för alla medarbeta-
re som är födda 1959 eller senare. För 
medarbetare som är födda 1958 och tidiga-
re gäller fortsatt KAP-KL Svenska kyrkan. 

Det nya avtalet innebär att den förmåns- 
bestämda delen som gett arbetsgivarna så 
oförutsägbara kostnader, inte kommer att 
vara tillämplig efter år 2022.

En möjlighet som har öppnats genom 
TPA18 är att det nya avtalet ger en möjlig-
het till löneväxling; dvs att den anställde 
avstår en del av sin lön till förmån för 

högre avsättning till sin pension. 
Avtalet har en egen Pensionsnämnd 

vars uppgift är att tolka avtalet. Nämnden 
består av tre fackliga ordinarie ledamöter 
samt ersättare och likaledes på arbetsgi-
varsidan, vilken även innehar ordförande-
posten. Nämnden har sammanträtt nio 
gånger under året.

PRIVAT SPARANDE

TJÄNSTEPENSION

ALLMÄN 
PENSION

Garantipension

Inkomstpension
Premie-
pension

K YRK ANS PENSIONSK ASSA förvaltar 
och administrerar tjänstepension för 
anställda i Svenska kyrkans församling-
ar, pastorat och stift. Pensionskassan är 
en försäkringsförening och står därmed 
under Finansinspektionens tillsyn.

Pensionskapitalet förvaltas i sam-
klang med Svenska kyrkans grundläg-
gande värderingar. Dessa värderingar 
kommer till uttryck i kyrkans etiska 
riktlinjer som bland annat tar upp barn-
arbete, vapen, tobak, spel och porno-
grafi.

TPA 18

 2018 2017 2016 2015 2014

Antal försäkrade  81 610 79 452 75 549 74 000 71 000

Pensionskapital 17,9 mdkr 17,7 mdkr 16,1 mdkr 14,5 mdkr 14 mdkr

Total avkastning 1,9 % 9,0 % 9,8 % 1,8 % 19,2 %

PENSIONSKASSAN I SIFFROR  

Antal anslutna arbetsgivare (1 januari 2019): 644.

Pensionskassans styrelse består av 
företrädare för både arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna inom Svens-
ka kyrkan. I styrelsen för pensionskassan 

finns tre ledamöter utsedda av Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation, varav 
en är ordförande. 
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2018 OCH HÖJD GAR ANTINIVÅ 

Under 2018 kom Svenska kyrkans arbets-
givarorganisation, SKL (Sveriges kommu-
ner och landsting) samt SOBONA (de kom-
munala företagens arbetsgivarorganisa-
tion) och de fackliga motparterna överens 
om förändringar i pensionsavtalet PA-KL. 
Överenskommelsen omfattar bland annat 
kompensation för de som fick en sänkt 
pension 2018 och en höjd garantinivå. 

I juni 2018 informerade Kyrkans pen-
sionskassa de berörda medlemmarna om 

förändringen och dess påverkan på deras 
försäkringsutbetalning från Kyrkans pen-
sionskassa. 

KOMPENSATION FÖR  

SÄNK T PENSION 2018

Den tillfälliga kompensation som avsåg 
2018 utbetalades till de individer som hade 
fått en sänkt pension från och med januari 
2018. Kompensationen utbetalades under  
juli månad och innehöll då även den retro- 
aktiva ersättningen från och med januari 
2018. 

HÖJD GAR ANTINIVÅ

I april 2017 kom Svenska kyrkans arbets- 
givarorganisation, SKL samt SOBONA och 
de fackliga motparterna överens om att 
höja garantinivån i PA-KL från 100 kr till 
1200 kr per månad. 

Första utbetalningen med det nya be-
loppet skedde i juli 2018. Utbetalning 
innehöll då även retroaktiv ersättning från 
juli 2017.

STÖD GENOM SVENSKA KYRKANS TRYGGHETSRÅD Tkr

 2018 2017 2016 2015 2014

Uppsagda arbetstagare som fick coachning 34 38 37 28 32

Arbetstagare som fick nytt arbete efter coachning 1 12 10 10 12

Arbetstagare som fick löneutfyllnad * 1 2 2 5 4

Arbetstagare som fick AGE-ersättning ** 1 7 3 3 4

Arbetstagare som beviljades studiestöd 3 13 6 4 5

Arbetsgivare som fick stöd i uppsägningsprocesser 1 0 0 4 3

Arbetsgivare som fick kostnadsbidrag till avtalspension 2 0 3 6

Arbetstagare som fick stöd vid ohälsa 16 11 15 7 6

*En arbetstagare som fått ett nytt arbete med lägre lön kan ansöka om löneutfyllnad.

**Avgångsersättning (AGE) är ett kompletterande inkomstskydd för den som är arbetslös och har arbetslöshetsersättning.

INTÄKTER, KOSTNADER OCH KAPITAL FÖR SVENSKA KYRKANS TRYGGHETSRÅD Tkr

 2018 2017 2016 2015 2014

Avgifter * 2 626 2 553 2 473 7 973 7 699

Utbetalning för omställningsstöd 2 772  3 386 3 073 3 970 4 242 

             varav utbetalt till utförare 649 891 920 1 209 1 512

Förmögenhet 167 572 170 333 165 087 159 839 151 586

Fritt eget kapital  158 220 153 083 150 036 145 027 130 215

Finansnetto 5 950 4 287 6 137 4 237 4 278

*  Avgifterna från arbetsgivarna, räknat i procent av bruttolönen, var 0,03 procent år 2016-2018, 0,1 procent år 2013-2015 och 0,05 procent år 2012. 

ARBETSGIVAR- OCH AV TALSFR ÅGOR

Kyrkans trygghetsråd och omställningsavtalet

Pensionsöverenskommelsen PA-KL

GENOM OMSTÄLLNINGSAV TA-

LET som förvaltas av Svenska 
kyrkans trygghetsråd har 
medarbetare som blivit upp-
sagda möjlighet att söka stöd 
för att komma tillbaka ut i 
arbetslivet igen. 

Vägen till nytt arbete kan gå 
via hjälp av en personlig coach 
som kan ge tips och råd om hur 
man ska utforma sitt CV, eller 
göra en kompetensinventering 
för att se vilka möjligheter som 
finns på arbetsmarknaden. 

STÖDET ÄR INDIVIDUELLT och 
anpassas efter varje persons 
kunskaper och förutsättningar 
och har alltid som mål att få ut 
personen i fråga i arbetslivet 
igen. Det finns även möjlighet 
till ekonomiskt studiestöd, 
löneutfyllnad och avgångser-
sättning. 

En arbetsgivare kan också 
ansöka om stöd vid en arbets-

bristsituation. Förutsättningen 
för att få stöd är att det skett en 
förändring som leder till upp-
sägning av medarbetare. Stö-
det riktar sig till chefer och 
syftar till att stötta chefen 
genom processen. 

Det finns också möjlighet till 
teamutveckling för att stärka 

de medarbetare som är kvar i 
verksamheten efter en organi-
sationsförändring. 

Under en försöksperiod har 
omställningsavtalet utökats på 
två punkter:
O  Medarbetare som blir upp-

sagd av personliga skäl som 
beror på ohälsa

O  Kostnadsbidrag till arbetsgi-
vare som beviljar avtalspen-
sion till arbetstagare för att 
läsa en övertalighetssitua-
tion.

Försöksperioden påbörjades 
2013 och har förlängts till års-
skiftet 2019/2020. 
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Arbetsgivarorganisationen 
bistår kyrkoråd i arbetet med 
att stärka och förbättra sitt 
styrelsearbete. Organisationen 
erbjuder också olika utbild-
ningar och program för kyrko- 
herdar och andra chefer att 
utvecklas i sin ledarroll.

K YRKOR ÅD OCH K YRKOHERDE har ett ge- 
mensamt uppdrag att se till att den grund-
läggande uppgiften blir utförd. Detta 
ansvar är delat. Kyrkorådet utgör styrelse 
och kyrkoherden leder all verksamhet. En 
gemensam rollförståelse och tydlig an-
svarsfördelning skapar förutsättningar för 
goda arbetsförhållanden och därmed en 
bättre arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är en 
förutsättning för en väl fungerande verk-
samhet. 

K YRKOR ÅD  

– ET T T YDLIGT ST YRELSEUPPDR AG

Många enskilda kyrkoråd har under den 
nya mandatperioden valt att med stöd av 
arbetsgivarorganisationen fördjupa sina 
kunskaper genom kortare eller längre 
seminarier. Det har handlat om att stärka 
kyrkoråden i rollen som styrelse och skapa 
tydlighet i gränssnittet till kyrkoherdens 
ledningsuppdrag.

I seminarierna har kyrkoråden även 
arbetat med att utveckla för dem relevanta 
arbetsformer och förhållningssätt vad 
gäller det egna arbetet. 

Formalia och arbetsformer vid sam-
manträdet är viktigt. Arbetsgivarorganisa-
tionens utbildning i ämnet har varit upp-
skattat med fyra fulltecknade tillfällen.

Även stiften arrangerar utbildningar för 
förtroendevalda, presidier, kyrkoråd och 
församlingsråd i nya pastorat, där sak- 
kunniga från arbetsgivarorganisationen 
har medverkat med avsnitt om arbets- 
givaransvaret. 

LEDARUT VECKLING

Ledarskapet har en stor betydelse för 
arbetsmiljön på en arbetsplats För en chef 

och ledare  handlar ledarskapet om att 
hålla sig uppdaterad och kunnig om be-
stämmelser som påverkar rollen som 
arbetsgivarföreträdare men det handlar 
också om att utforska och stärka möjlighe-
ten att leda sig själv och andra. 

Chefens egen arbetsmiljö är avgörande 
och i rollen som chef är det viktigt med 
tillgång till olika typer av stöd, som exem-
pelvis utbildning, nätverk, handledning.

Arbetsgivarorganisationens Chefs- och 
ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan är en 
efterfrågad utbildning som har erbjuds 
chefer och ledare i Svenska kyrkan vid mer 
än tjugo tillfällen. Fullgjord utbildning ger 
30 högskolepoäng i religionspedagogik 
och behörighet att söka kyrkoherdetjäns-
ter.

Utbildningen löper över fyra terminer 
med fem utbildningstillfällen per läsår. 
Teori och tillämpning varvas genom före-
läsningar, litteraturseminarier, övningar 
och reflektion i anslutning till egna er-
farenheter.

Arbetsledarutbildning för vaktmästare på 
kyrkogård och i kyrkavänder sig tillarbetsle-
dare, förmän och  vaktmästare i arbetsle-
dande ställning. Med en kombination av 
teori och praktik får deltagarna djupare 
kunskaper i såväl ledarskap som inom sitt 
verksamhetsområde. Utbildningen sträck-
er sig över nio månader med sammanlagt 
åtta utbildningsdagar.

Chefsrollen kan vara ensam och det 
kollegiala sammanhanget är därför vik-
tigt. Under året har fyra kyrkoherdeträffar 
erbjudits där kyrkoherdar får tillfälle att 
tillsammans med medarbetare på arbets-
givarorganisationen mötas om angelägna 
frågor. Under 2018 kom cirka 90 kyrkoher-
dar och fördjupade sig i arbetsrätt, arbets-
miljö, lönebildning och GDPR.

Under året har arbetsgivarorganisatio-
nen tillsammans med Luleå, Skara och 
Uppsala stift genomfört en tredje omgång 
av  Kyrkoherde i  dag, som vänder sig till 
kyrkoherdar som är nya i sitt uppdrag. 
Utbildningen är uppskattad och kommer 
också att erbjudas under 2019.

En stor del av kyrkogårdscheferna inom 
Svenska kyrkan kommer att gå i pension 
under de kommande åren. För att stödja 
de nytillträdda cheferna har arbetsgivar- 
organisationen under året inrättat ett två- 
årigt program för ett nätverk av chefer som 
är nya i sin roll.

SATSNING PÅ REL ATIONELLT LEDARSK AP

En nyhet under 2019 är en nio dagar lång 
utbildning där möjligheten ges att fördju-
pa sitt ledarskap genom ökade kunskaper 
om relationens betydelse för ledarskapet 
och samspelet mellan människor i organi-
sationen.

Under hösten 2018 erbjöds seminarier 
med  temat relationellt ledarskap.

Uppskattade satsningar på  
styrelsearbete och ledarskapsutveckling
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I en studie genomförd av 
Malmö universitet har prästers 
och diakoners upplevelse av 
den psykosociala arbetsmiljön 
kartlagts. Studien ger aktuell 
och generaliserbar fakta av 
såväl positiva som negativa 
faktorer i arbetsmiljön. 

I  BÖR JAN AV ÅRET blev kartläggningen av 
diakoners och prästers upplevelse av den 
psykosociala arbetsmiljön klar. 

I studien drar forskarna vid Centrum för 
tillämpad arbetsmiljöforskning och utvär-
dering vid Malmö universitet slutsatsen att 
arbetsmiljön för diakoner och präster 
följer de mönster som gäller för andra 
kontaktyrken och att det inte finns några 
omfattande brister i den psykosociala 
arbetsmiljön. Jämförelser har i studien 
särskilt gjorts med socialsekreterare och 
skolledare.

Resultaten visar på högt socialt stöd från 
kolleger, hög social gemenskap, menings-
fullhet i arbetet och stor möjlighet att 
påverka sin arbetssituation. Samtidigt är 
det psykiskt påfrestande att arbeta med 
människor och svårt att dra en gräns mel-
lan arbete och fritid. 

R APPORTEN GER OCKSÅ en mångfacette-
rad bild av en kyrka i förändring där höga 
krav kombineras med glädje, där frustra-
tion kan uttryckas samtidigt som arbetet 
upplevs meningsfullt och stimulerande. 

Arbetsgivarorganisationen har under 
året förmedlat kunskaperna från rappor-
ten i olika sammanhang.

NY UTBILDNING INTRODUCER AS.  Resulta-
tet från studien har integrerats i de arbets-
miljö- och ledarskapsutbildningar arbets-
givarorganisationen erbjuder. Arbetsgiva-
rorganisationen erbjuder nu också en 
utbildning om kränkande särbehandling 
och konflikter. 

Tillsamman med arbetstagarorganisa-

tionerna har arbetsgivarorganisationen 
påbörjat ett arbete med att ta fram mate- 
rial kring gränssättning mellan arbete och 
fritid. 

Under nästa år kommer såväl de posi- 
tiva faktorerna som utmaningarna prägla 
vårt vidare arbete, bland annat i utbild-
ningar och i en nationell arbetsmiljökonfe-
rens. 

Studie har kartlagt diakoners  
och prästers psykosociala arbetsmiljö

EN AV ARBETSGIVARORGANISATIONENS ambitio-
ner är att bistå medlemmarna med olika verktyg 
för att främja ett gott arbetsklimat på arbetsplat-
sen.  Den digitala medarbetarenkäten Akka samt 
IA trossamfund utgör, vid sidan om bland annat 
utbildningar och rådgivning, exempel på detta. 

INTRESSET FÖR AKK A HAR ÖK AT

Med hjälp av den digitala arbetsmiljöenkäten 
Akka kan arbetsgivare inom Svenska kyrkan mäta 
de förhållanden som påverkar arbetsmiljön. 
Verktyget ger också arbetsgivaren möjlighet att 
följa övergripande tendenser som ett underlag för 
ett mer strategiskt personalarbete.

Akka användes i många år av Göteborgs kyrkli-
ga samfällighet som också anpassade det till 
Svenska kyrkan. År 2017 tog arbetsgivarorganisa-
tionen över ansvaret för att fortsätt utveckla och 
erbjuda verktyget. Inför 2018 kompletterades 

enkäten exempelvis med frågor om trakasserier. 
Intresset för att delta har ökat. Hösten 2018 

genomförde 54 arbetsgivare inom Svenska kyr-
kan enkäten, att jämföra med 41 arbetsgivare året 
före. 

IA TROSSAMFUND FÖR AV VIKELSER APPORTERING 

Ett annat verktyg som arbetsgivarorganisationen 
erbjuder är IA trossamfund för att rapportera 
avvikelser i arbetsmiljön. IA står för Informa-
tionssystem om arbetsmiljö och är ett webbaserat 
system som har utvecklats under 2018 i samarbe-
te mellan AFA försäkring, tre pastorat och arbets-
givarorganisationen. 

Från och med 2019 erbjuds Svenska kyrkans 
arbetsgivare verktyget som ett led i det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, följa 
upp och åtgärda händelser gällande arbetsmiljön.

Akka och IA - Digitala verktyg  
för att främja god arbetsmiljö

När gränser 
överskrids
I början av december uppmärk-
sammade Svenska kyrkan det 
tjugoåriga arbetet med att 
förebygga och bemöta sexuella 
övergrepp med en nationell 
konferens i Uppsala. Arbets- 
givarorganisationen är sedan 
flera år representerad i den 
arbetsgrupp som arbetar med 
frågan. Konferensen lockade 
drygt 350 deltagare från hela 
landet. 

Bland annat ingick föredrag 
kring missbruk av makt med 
utgångspunkt i #Metoo#/ 
#Varde ljus” samt fördjupning 
kring gränslöshet och pojkars 
och mäns utsatthet i kyrkliga 
miljöer. 

F YR A FÖRBÄT TRINGSOMR ÅDEN

Rapporten pekar på fyra områden som 
kan förbättras:

E  Arbetet mot kränkande beteenden, 
som ofta genomförs av personer  
utanför organisationen, till exempel 
gällande sexuellt icke önskade när-
manden. 

E  Konflikt mellan arbete och fritid

E  Rollklarhet, d v s tydligare mål och 
ansvarsområden för komministrar 
och diakoner

E  Stärkt arbetsmiljö för framförallt 
prästvigda kvinnor.
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R ÅDGIVNING I  olika ämnen som rör be-
gravningsverksamheten som helhet har 
varit  omfattande  även om den digitala 
handboken Beda underlättar för medlem-
mar att på egen hand söka svar på sina 
frågor. 

Det blir allt vanligare att närstående till 
en avliden inte kan enas om vem eller vilka 
som ska vara innehavare till gravplatsen.  
Frågor som rör transporter och säkerhet 
gällande gravanordningar har också varit 
mycket vanliga liksom funderingar kring 
de nya dataskyddsreglerna och offentlig-
hetsprincipen.

UPPDATER AT MATERIAL SOM RÖR GDPR

En korrekt hantering av personuppgifter är 
mycket viktig inom begravningsverksam-
heten eftersom en stor mängd personupp-
gifter hanteras där. Under året som gått 
trädde den nya dataskyddsförordningen, 
GDPR, i kraft. Det medförde att stort 
fokus har legat på att tillgodose medlem-
marnas behov av uppdaterat arbetsmateri-
al av olika slag. 

NY L AG I  FOKUS UNDER ÅRET

Med anledning av att en ny förvaltningslag 
trädde i kraft den 1 juli 2018 har arbetet 
med att fördjupa förvaltningskunskapen 
hos huvudmännen inletts under året. 
Artiklar i ämnet har dessutom publicerats 

i Ducatus. Sakområdet har belysts i utbild-
ning och konferenser. 

GR AVSTENSSÄKRINGSARBETET  

UPPMÄRKSAMMADES

Arbetet med att kontrollera att begrav- 
ningsplatserna är säkra fortgår konti- 
nuerligt hos huvudmännen. De riktlinjer 
som reglerar arbetet har reviderat och 
komprimerats för att ytterligare förenkla 
det viktiga arbetet att kontrollera säkerhe-
ten. 

NÄT VERK I  SK AR A

Organisationens nätverk för huvudmän 
för begravningsverksamheten i Skara stift 
träffas regelbundet för informations- och 
kunskapsutbyte. 2018 presenterades arbe-
tet Energianalys av gravsten – ett kandidat- 
arbete som belyser hur mycket mer energi 
som går åt till att importera gravsten från 
Kina jämfört med återanvändning av en 
begagnad gravsten, vilket alltfler förvalt-
ningar över landet numera erbjuder nya 
gravrättsinnehavare.

T VÅ NYCHEFSNÄT VERK HAR STARTAT

En generationsväxling pågår bland kyrko-
gårdschefer. För att bidra till kompetens-
utveckling bland dem som arbetat i rollen  
högst fem år startades hösten 2018 två 
omgångar av nätverksträffar. Deltagarna 

möts sammanlagt fyra gånger under två 
år. Förutom begravningsfrågor står ledar-
skap, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor på 
agendan.

MÄTNINGSVERKSAMHETEN

Sedan mer än sextio år tillbaka förmedlar 
arbetsgivarorganisationen hjälp med 
arbetsvolymmätning till sina melemmar. 
Resultatet av en sådan mätning kan exem-
pelvis användas när arbetskraftsbehovet 
för kyrkogårdsförvaltningens skötsel av 
kyrkogård/begravningsplats ska bedömas.  
Detta år utförde sju konsulter 39 uppdrag, 
att jämföra med 52 uppdrag föregående år. 
Gruppen står inför en generationsväxling. 

2018 innebar fokus på 
dataskyddsförordningen

Vägledningen om ansvarsfördelningen 
vid begravning har uppdaterats
EN BEGR AVNING ÄR en angelägenhet för i första hand 
den avlidnas efterlevande och för närstående, men även 
för det samfund den avlidna tillhörde, för sjukvårds- 
huvudmän, begravningsbyråer och huvudmannen för 
begravningsverksamheten. 

Vägledningen Begravningsbyråns och huvudmannens 
ansvar vid begravning, klarlägger huvudmannens, för-

samlingens/pastoratets och begravningsbyråns respek-
tive ansvar vid en begravning. Under året har vägled-
ningen som berör exempelvis transportansvaret mellan 
olika huvudmän reviderats, bland annat mot nu gällande 
lagstiftning. Vägledningen ska förtydliga rollfördelningen 
och därmed förenkla samarbetet mellan de olika aktö-
rerna. 

O  Utbildningssatsning och uppdaterat 
arbetsmaterial mot bakgrund av 
dataskyddsförordningen som  
trädde i kraft 25 maj 2018.

O  Utbildningar och artiklar om nya 
förvaltningslagen som trädde ikraft 
1 juli. 

O  Revidering av dokument som rör 
gravstenssäkerhet.

Det viktigaste  
under året

Arbetsgivarorganisationen har samlad kompetens och stor 
erfarenhet när det gäller begravnings- och kyrkogårdsfrå-
gor. Huvudmännen erbjuds såväl kvalificerade utbildningar 
och juridisk sakkunskap, inklusive stöd i rättsprocesser, 
som rådgivning i kulturarvs-, miljö- och grönytefrågor.



26     Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations verksamhetsberättelse 2018

BEGR AVNINGS- OCH KYRKOGÅRDSFR ÅGOR

Den nya dataskyddsförordning, GDPR, 
har inneburit ökad rådgivning, utbild-
ningar och uppdatering av blanketter 
till gagn för huvudmännen för begrav-
ningsverksamheten i frågor som gäller 
personuppgiftsbehandling.

EU:S DATASK YDDSFÖRORDNING, GDPR , 
trädde i kraft den 25 maj 2018. Arbetsgiva-
rorganisationen har arbetat för att under-
lätta för huvudmännen att mot myndig- 
heter kunna visa att de följer dataskydds-
bestämmelserna inom ramen för begrav-
ningsverksamheten och tillhandahållan-
det av gravskötsel. 

Arbetet har bland annat resulterat i 

mallar för en dataskyddspolicy och ett 
register över personuppgiftsbehandlingen 
samt olika typer av information till dem 
vars personuppgifter huvudmännen be-
handlar. 

Landets kyrkogårdsförvaltningar an-
vänder i sitt dagliga arbete många olika 
blanketter som berör begravningsverk-
samheten inklusive gravskötsel. Även 
dessa blanketter reviderades, främst mot 
bakgrund av GDPR men även i förhållan-
de till ändringar i praxis som medför att 
huvudmännen behöver ändra sin hante-
ring av framförallt gravrättsärenden. 

Under hösten gjordes en omfattande 
satsning på utbildningar om personupp-

giftsbehandling inom begravningsverk-
samheten. Utbildningarna var oerhört 
eftertraktade och kommer att erbjudas 
även under 2019.  

PR AK TIK AN I  NUMMER 3 av Ducatus hade 
EU:s dataskyddsförordning som tema för 
att beskriva vad den nya förordningen 
innebär och hur den påverkar huvudmän-
nens arbete. 

Under 2019 kommer ny information i 
digital form att tas fram, information som 
huvudmännen vid behov kan tillhanda-
hålla enskilda. 

Nya rutiner efter GDPR

Ny diplomutbildning  
för erfarna  
kyrkogårdsanställda 
BEGR AVNINGSVERKSAMHETEN utgör 
en del av den gröna sektorn, en sektor 
som har utmaningar när det gäller att 
rekrytera yrkesutbildade medarbetare. 

För att bidra till att nyrekrytering 
underlättas startade Hvilan utbildning 
och arbetsgivarorganisationen på våren 
den första diplomutbildningen för kyrko-
gårdens personal. Arbetsgivarorganisa-
tionens sakkunniga på begravningsenhe-
ten medverkar som utbildare på några av 
delkurserna. 

Utbildningen vänder sig till intressera-
de som har arbetat minst två säsonger 
inom kyrkogård eller har en tidigare 
utbildning inom trädgård på gymnasie- 
eller yrkeshögskolenivå. Den pågår under 
1,5 år och omfattar sex veckolånga 
delkurser. Deltagarna lär sig mer om 
exempelvis växter, beskärning, mark-
byggnad, skötsel, kulturmiljö och arbets-
miljö.  Det kan handla om växtkännedom, 
skötsel av planterings- och gräsytor, drä-
nering, biotopskydd och vad som regle-
ras i Miljöbalken. 

Varje delkurs avslutas med prov. Den 
som klarar samtliga delkurser blir diplo-
merad kyrkogårdsarbetare och kan även 
ansöka om ett antal yrkesbevis hos 
Trädgårdsnäringens centrala yrkeskom-
mitté, TCYK – ett nätverk där ett antal 
arbetsgivare och organisationer samar-
betar för att höja utbildningsnivån inom 
den gröna sektorn.

Arbetsgivarorganisationen och 
Hvilan utbildning har startat en 
diplomutbildning för att möta 
behovet av utbildade medarbetare 
på landets kyrkogårdar och 
begravningsplatser. 



Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations verksamhetsberättelse 2018    27

BEGR AVNINGS- OCH KYRKOGÅRDSFR ÅGOR

Om kyrkogårdarnas gröna kulturarv
PÅ SVERIGES OMKRING 3 300 kyrkogårdar 
och begravningsplatser finns inte bra ett 
värdefullt kulturarv i form av byggnader, 
murar och trädkransar. Här finns också rester 
av den odlingskultur som är knuten till enskilda 
gravplatser. 

Skriften Växter vid äldre gravplatser – ett 

grönt kulturarv att bevara och återanvända 
uppmärksammar detta rika gröna kulturarv 
och hur det kan tas tillvara och nyttjas i an-
slutning till äldre gravvårdar. 

Den vänder sig till alla som arbetar med 
skötsel, planering och förvaltning av kyrko-
gårdens äldre gravplatsmiljöer men passar 

även utmärkt som en kort introduktion och 
exempelsamling över det gröna kulturarv som 
ännu finns kvar för den allmänt kulturhistoriskt 
intresserade. 

SKRIF TEN K AN L ADDAS NER från  
www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Kärleksörten Granlunda är hittad i en skånsk trädgård med historia från 1930-talet. Det är en av flera trädgårdsväxter som återintroducerats under 
varumärket Grönt kulturarv.

Samarbete med TCYK för höjd 
yrkeskompetens inom grön sektor
TC YK ,  Trädgårdsnäringens cen-
trala yrkeskommitté*, har bland 
annat tagit fram mer än tio yr-
kesbevis som yrkesverksamma 
kan ansöka om för att få intyg på 
sin yrkeskompetens. Några av 
bevisen ingår i Hvilans diplomut-
bildning för kyrkogårdsarbetare. 

I dagsläget är det enbart om-
kring en tiondel av dem som 
arbetar inom grön sektor som 
innehar något eller några av 
TCYK:s  yrkesbevis. 

Under 2019 startade TCYK 
och ett fastighetsbolag i södra 
Sverige ett gemensamt pilotpro-
jekt. Projektets mål är att intres-
serade yrkesverksamma ska 

kunna redovisa sina kunskaper på 
distans för att därefter få dem 
verifierade på den egna arbets-
platsen med hjälp av utbildade 
validerare. Målgruppen för detta 
pilotprojekt är alla som är verk-
samma inom olika former av grön 
sektor. 

* I TCYK ingår bland annat Sveri-
ges Trädgårdsanläggningsför-
bund, Sveriges Kyrkogårds- och 
Krematorieförbund, Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation, 
Svenska Kommunalarbetareför-
bundet samt Sveriges Allmän- 
nyttiga Bostadsföretag.
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UTBILDNING

Omfattande 
utbildningsutbud

UTÖVER DAGLIG R ÅDGIVNING per telefon 
och e-post, webbaserade handböcker och 
nyhetsbrev som lyfter aktualiteter, erbjuds 
arbetsgivarna och dess företrädare ett 
omfattande utbildningsutbud. 

Utbildningarna ges inom arbetsgivaror-
ganisationens kärnområden; arbetsrätt, 
arbetsmiljö och begravningslagen. De 
omfattar allt från grund – till kvalificerade 
fördjupningsutbildningar. 

Utbildarna är ofta arbetsgivarorganisa-
tionens sakkunniga, vilket innebär att 
exempel och fallbeskrivningar kommer 
från Svenska kyrkans verksamhet. Det 
förekommer också att externa experter 
anlitas. 

TILL DE MEST EFTERFR ÅGADE utbildning-
arna hör den tvååriga chefs- och ledar-
skapsutbildningen med möjlighet till 
högskoleexamination 30 poäng. En annan 

populär utbildning vänder sig till arbetsle-
dande vaktmästare på kyrkogård och i 
kyrka. 

Den nya dataskyddsförordningen, 
GDPR, som trädde i kraft under året på-
verkade ubildningsverksamheten på 
många sätt. Utbudet breddades till utbild-
ningstillfällen inom GDPR kopplat till 
såväl HR som lön och begravningsverk-
samhet. 

Utifrån medlemmarnas önskemål har 
helt nya utbildningar tagits fram, exem-
pelvis MBL – vad arbetsgivaren ska kunna, 
Upphörande av anställning och Begravnings-
verksamhetens ekonomi. 

STOR A PENSIONSAVGÅNGAR väntar inom 
den gröna sektorn så behovet av utbildade 
medarbetare till kyrkogårdar och begrav-
ningsplatser kommer att växa. I samver-
kan med Hvilan utbildning har vi därför 

tagit fram en diplomutbildning som 
sträcker sig över ett och ett halvt år. Första 
omgången startade våren 2018. 

Utbildningen vänder sig specifikt till 
kyrkogårdsförvaltningar med medarbeta-
re som vill bredda och fördjupa sin kompe-
tens. Diplomutbildningen innehåller sex 
veckolånga delkurser och tar bland annat 
upp markbyggnad, vård av kyrkogårdens 
kulturmiljö samt tillgänglighetsfrågor. 

Arbetsgivarorganisationen erbjuder förtroendevalda och  
anställda inom Svenska kyrkan ett brett utbud av utbild-
ningar. Under 2018 genomfördes utbildningar och andra 
arrangemang på ett sextiotal orter över hela landet, från 
Luleå i norr till Malmö i söder.

O  Under året introducerades inte 
mindre än tio nya utbildningar, 
varav utbildningar om dataskydds-
förordningen samt om begrav-
ningsverksamhetens ekonomi,  
som genomfördes i samarbete  
med nationell nivå, rönte stort 
intresse.

Det viktigaste  
under året

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvalt-
ningslag i kraft. En del av de nya be-
stämmelserna ställer ännu högre krav 
på den som handlägger och beslutar  
i ärenden enligt begravningslagen. 

HUV UDMÄNNEN FÖR begravningsverk-
samheten fattar dagligen beslut som har 
rättsverkningar för enskilda personer. När 
huvudmännen handlägger enskilda ären-
den enligt begravningslagen är förvalt-
ningslagen tillämplig. Det innebär att det 
ställs höga krav på anställda handläggares 
kunskaper om ärendehantering. 

Handlingar som inkommer eller upp- 
rättas i begravningsverksamheten omfat-

tas av tryckfrihetsförordningens bestäm-
melser om allmänna handlingars offent-
lighet. Hos huvudmännen efterfrågas ofta 
uppgifter eller handlingar som omfattas av 
offentlighetsprincipen, varför det är viktigt 
för dem som arbetar inom begravnings-
verksamheten att känna till regelverket 
som styr hanteringen av en begäran om att 
få ut en allmän handling samt de bestäm-
melser om sekretess som finns. 

Eftersom handlingar som inkommer 
eller upprättas i begravningsverksamheten 
omfattas av offentlighetsprincipen omfat-
tas handlingarna också av bestämmelser 
om arkivering och diarieföring 

FÖR AT T ÖK A förvaltningskunnandet höll 
arbetsgivarorganisationen fyra utbildning-
ar i förvaltningskunskap. Deltagarna fick 
möjlighet att tillägna sig övergripande 
kunskap om regelverken för arkivering 
och diarieföring. Kursen, som erbjuds 
även kommande år,  behandlar på en 
djupare nivå förvaltningslagens regler om 
handläggning och beslutsfattande i ären-
den och ger information om hur man bör 
hantera en begäran om att få del av en 
allmän handling. Kursen belyser också de 
bestämmelser om sekretess som kan bli 
aktuella inom begravningsverksamheten 
och hur en sekretessprövning går till. 

Ny lag medförde utbildningssatsning
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UTBILDNING

NYTT 2018
Utbildning om kränkande 
särbehandling och konflikter
DE T ÄR VIK TIGT att arbetsgivare har möjlighet att öka 
sina kunskaper om kränkande särbehandling och konflik-
ter. För att möta medlemmarnas efterfrågan introducera-
de arbetsgivarorganisationen under året en ny utbildning 
för såväl chefer som skyddsombud. Intresset var stort 
och de två utbildningstillfällena fulltecknades snabbt. 

Utbildningen pekar på vad kränkande särbehandling är,  
i vilka situationer det kan uppstår och vad som är viktigt att 
tänka på när en arbetsgivare ska utreda vad som skett. 
Den belyser också vad en konflikt innebär och vilket 
ansvar arbetsgivaren har och fokuserar även på vad som 
är viktigt att göra för att skapa ett robust samarbetskli-
mat, se signaler på mobbning/kränkande särbehandling 
och konflikter och hur hantera och förebygga. 

Under 2019 utökas utbildningen till att omfatta två 
dagar.

Mötesplats på Gotland
GOTL ANDS K YRK VECK A är en årligen återkommande mötesplats  
för samtal, diskussioner, och pedagogiskt nytänkade inom för Svenska 
kyrkan aktuella ämnen. Varje år deltar ett hundratal anställda, för- 
troendevalda och ideella. 

Arbetsgivarorganisationen utgör en av flera samarbetspartners till-
sammans med Visby domkyrkoförsamling.

2018 medverkade vi med två seminarier, ett om gränssnittet mellan 
kyrkorådets och kyrkoherdens uppdrag, arbetsordning och delegations-
ordning och ett om hållbar arbetsmiljö för diakoner och präster utifrån 
den studie om dessa yrkesgruppers psykosociala arbetsmiljö som Malmö 
universitet genomfört. Läs gärna mer om studien på sidan 23. 

SVENSK A K YRK ANS ARBE TSGIVARORGANISATION anordnade 
under 2018 totalt 163 öppna utbildningar, uppdragsutbildningar och 
medlemsarrangemang på ett fyrtiotal orter över hela landet.

O Alvesta
O Borlänge
O Falkenberg
O Gävle
O Göteborg
O Härnösand
O Hässleholm
O Höör

O Kalmar
O Karlstad
O Linköping
O Luleå
O Malmö
O Norrköping
O Sigtuna
O Skövde

O Stockholm
O Sundsvall
O Umeå
O Uppsala
O Visby
O Västerås
O Örebro

NYA UTBILDNINGSORTER 2018
O Alingsås
O Borås
O Helsingborg

O Hudiksvall
O Skara
O Skellefteå

O Trollhättan
O Växjö 
O Östersund

NYA UTBILDNINGAR 2018
O Dataskyddsförordningen för begravningsverksamheten
O Begravningsverksamhetens ekonomi
O MBL-vad arbetsgivaren ska kunna
O Upphörande av anställning
O Formalia vid styrelsemöten
O Kränkande särbehandling och konflikter
O Begravningsverksamheten för kyrkoherdar
O Arbetsanpassning och rehabilitering
O Hot och våld
O Likabehandling och diskriminering

Utbildningar och 
medlemsarrangemang

Arbetsgivarorganisa- 
tionens ambition är att lägga 

utbildningarna så nära medlem-
marna som möjligt. Omkring två 

tredjedelar av dem genom- 
fördes på annan plats  

än i Stockholm. 
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UTBILDNING

Namn Öppna  Öppna Uppdrags- Uppdrags-   Antal dagar/        

 utbildningar utbildningar utbildningar utbildningar Deltagare Deltagare utbildning 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Arbetsgivarfrågor 

Anställningsavtal 2 1   31 14 1

Arbetsgivarfrågor/arbetsrätten i Svenska kyrkan, Steg 1 4 2   77 51 2

Arbetsgivarfrågor/arbetsrätten i Svenska kyrkan, Steg 2 1 2   25 40 2

Arbetstider och schemaläggning 2 2 1 2 50 60 1

Dataskyddsförordningen för arbetsgivare 7 4   280 146 1

Grundläggande lönebestämmelser 1 1   27 22 1

MBL – vad arbetsgivaren ska kunna 2    50  1

Löneberäkning 2 1 1  50 13 2

Lönekartläggning 1 1   11 22 1

Lönesättning genom samtal 2 1 1 1 60 22 1

Upphörande av anställning 2    37  1

Övriga uppdragsutbildningar    4 4 38 61 3,5

Delsumma 26 15 7 7 736 351

Arbetsmiljö 

Arbetsanpassning och rehabilitering 1    21  1

Att vara skyddskommitté 4 2 3 1 169 49 1

Grundläggande arbetsmiljöutbildning 2 2 1 1 43 65 4 alt 3

Kränkade särbehandling och konflikter 2    53  1

Organisatorisk och social arbetsmiljö 1 1 1  23 12 1

Övriga uppdragsutbildningar    7 7 209 184 1

Delsumma 10 5 12 9 518 310
   

Begravning och kyrkogård   

Arbetsmiljöansvaret på kyrkogården 2 2 1  58 38 1

Begravningslagstigftning, grundkurs 6 2 3 4 253 150 1

Begravningslagstiftning, fördjupning 4 2   77 46 1

Begravningsverksamheten för kyrkoherdar 2    26  1

Begravningsverksamhetens ekonomi 1  1  50  1

Dataskyddsförordningen för begravningsverksamheten 4    120  1

Förvaltningslagen 4 1 1  112 26 1

Gravskötselservice  1    18

Vård- och underhållsplaner för begravningsplatser 2 1 2  51 12 1

Övriga uppdragsutbildningar   3 2 44 108 1

Delsumma 25 9 11 6 791 390

   

Styra och leda   

Arbetsgivarfrågor för förtroendevalda 2    17  1

Arbetsledarutbildning för vaktmästare 1 1   25 25 8

Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan 3 3   75 75 10

Formalia på styrelsemöten 4  2  148  1

Påbyggnadsutbildning för arbetsledare 1 1   25 30 2

Styrelseseminarium   15  553  1

Arbetsledarutbildning för barn- och ungdomsverksamhet  1    10

Att ge återkoppling  1    25

Övriga uppdragsutbildningar   4 3 80 56 1

Delsumma 11 7 21 3 923 201 

Totalt 72 36 51 26 2 968 1 374 
 

UTBILDNINGSVERKSAMHETEN I SIFFROR – STATISTIK FÖR 2018
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FÖRTROENDEMANNAORGANISATIONEN
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Förtroendevalda 
inom Svenska 
kyrkan återfinns  
i arbetsgivar- 
organisationens 
styrande organ. 

Ordförande har ordet

V
id fullmäktige hösten 2017 
ändrades stadgarna så att 
ordinarie fullmäktige efter 
den 1 januari 2018 ska hållas 
två gånger per år, dels senast 
den 30 juni och dels senast 

den 15 november. Fördelarna med sammanträde 
även under första halvåret är bland annat att tiden 
mellan bokslut och fastställande av resultat- och 
balansräkning samt hantering av frågan om an-
svarsfrihet, blir kort och att valberedningen som 
tillsätts vid första sammanträdet får god tid att 
förbereda val av styrelse och revisorer till höstens 
fullmäktige. 

Den 15 juni 2018 genomfördes fullmäktige 
enligt den nya ordningen med mycket bra uppslut-
ning av de under våren, på tretton arbetsgivarkon-
ferenser, nyvalda ledamöterna. Utöver val till 
arbetsgivarorganisationens fullmäktige och stad-
geenliga beslut av fullmäktige gav VD, förhand-
lingschefen samt chefen för begravningsenheten 
information om viktiga verksamhetsfrågor inför 
budgetarbetet för 2019.

Vid fullmäktigemötet i november valdes 
en ny styrelse för Svenska kyrkans arbets-
givarorganisation. Fem ledamöter avgick 
och fyra nya ledamöter valdes in i styrel-
sen.

Arbetsgivarorganisationens vision är Med- 
lemsnytta i framkant. Visionen förpliktigar men 
stimulerar också till att hitta nya vägar och  
mötesplatser för att uppnå detta.

Inför det kommande året önskar jag i min roll 
som ordförande att styrelsen fortsätter att för-
djupa kontakterna med medlemmar och sam- 
arbetspartners. 

Arbetsgivarkonferenser våren 2018
UNDER HÖS TEN 2017 efter kyrkovalet samman-
trädde de nyvalda kyrkofullmäktige och stiftsfull-
mäktige och valde ombud till arbetsgivarkonferen-
serna.

Arbetsgivarkonferenserna i varje stift valde under 
våren 2018 ledamöter till arbetsgivarorganisationens 
fullmäktige. Antal ledamöter per arbetsgivarkonfe-
rens bestäms med ledning av antalet kyrkotillhöriga. 
En annan uppgift som konferenserna har är att välja 
samrådskonferensen som är ett samråds- och infor-
mationsorgan mellan styrelsen och medlemmarna.

De tretton arbetsgivarkonferenserna samlade cirka 

600 ombud eller ersättare. Eftersom detta var de 
första arbetsgivarkonferenserna efter kyrkovalet 
upptog val av ombud till fullmäktige en hel del tid och 
engagemang. 

På dagordningen i övrigt var information om  
arbetsgivarorganisationen och förtroendevaldas roll 
som arbetsgivare eftersom det var många nyvalda 
ledamöter som tidigare inte haft förtroendeuppdrag 
med fokus på arbetsgivarfrågor. En viktig punkt var 
redogörelsen av de förhandlingar som föregick 
Svenska kyrkans avtal 17. 

JÖSTA CLAESON
ordförande i arbetsgivar- 

organisationens styrelse.

FÖRTROENDEMANNAORGANISATIONEN
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Samrådskonferensen

Arbetsgivarorganisationens styrelse 2019-2022

SAMR ÅDSKONFERENSEN ÄR 

ET T samrådsorgan mellan 
arbetsgivarorganisationens 
styrelse och dess medlemmar  
i frågor som rör verksamheten. 
Konferensen består av arbets-
givarorganisationens styrelse 
samt två representanter från 
varje arbetsgivarkonferens. 

Under 2018 genomfördes 
ingen samrådskonferens.

LINKÖPINGS S TIF T
Eva-Lena Fungmark
Anders Granberg
Ersättare: 
Lisbet Paulsson
Mats Ludvigsson

K ARL S TADS S TIF T
Lena Börjesson
Kent Wallin
Ersättare: 
Inga-Lill Röhr
Benny Ahremark Persson

VÄS TER ÅS S TIF T
Lars EG Andersson
Inger Wahlman
Ersättare: 
Elisabet Johansson Pettersson
Bo Olsson

S TR ÄNGNÄS S TIF T
Christina Södling
Birgitta Wrede
Ersättare: 
Göran Ording
Ulla-Britt Larsson

SK AR A S TIF T
Bernt Berggren
Agne Arnesson
Ersättare: 
Bill Johansson
Annalena Levin

VÄ X JÖ S TIF T
Anita Andersson
Bengt Olsson
Ersättare: 
Vejne Backenius
Marie Johansson

UPPSAL A S TIF T
Robert Krantz
Lena Hultin
Ersättare: 
Ulrika Karlsson
Olle Larsson

VISBY S TIF T
Inger Harlevi
Peder Fohlin
Ersättare: 
Gunnel Larsson
Karl-Johan Johansson

LULE Å S TIF T
Peter Roslund
Ellenor Forsell Lindberg
Ersättare: 
Titti Ådén
Leif Hognert

HÄRNÖSANDS S TIF T
Tommy Eriksson
Ann-Christin Alexius
Ersättare: 
Leif Nilsson
Sverker Ågren

GÖTEBORGS S TIF T
Marie Blomstrand
Jenny Ljungberg
Ersättare: 
Per Jonsson
Stig Agnåker

LUNDS S TIF T
Lars Petersson
Birger Wernersson
Ersättare: 
Helen Rosdahl
Martin Moberg

S TOCKHOLM S S TIF T
Iréne Pierazzi
Jan-Olov Sundström
Ersättare: 
Wåge Johansson
Victor Backström

Från vänster: Birgitta Wrede *, andre vice ordförande (Strängnäs stift), Stig-Göran Fransson, förste vice ordförande (Växjö stift), Bengt Kihlström * 
(Karlstads stift), Peter Bernövall (Västerås stift), Jösta Claeson, ordförande (Stockholms stift), Titti Ådén * (Luleå stift), Kai Bengtsson (Göteborgs 
stift), Anne-Marie Hansson (Lunds stift), Stefan Jonäng (Uppsala stift), Tommy Eriksson (Härnösands stift), Christina Eriksson* (Västerås stift).
 * Nyvalda ledamöter

FÖRTROENDEMANNAORGANISATIONEN
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ORDFÖR ANDE

Ulla Malmgren
 Lunds stift

VICE ORDFÖR ANDE

Ann-Christin Alexius
Härnösands stift

LEDAMÖTER ,   

ORDINARIE  OCH ERSÄT TARE 

GÖTEBORGS S TIF T

Ann-Christine Rosengren
Ann-Marie Ericson
Jan-Erik Lindström
Bernt Samuelsson
Gustaf Hermansson
Kai Bengtsson
Kjell Andersson
Katharina Brattgård
Tomas Rosenlundh
Ersättare: 
Inger Bengtsson
Björn Edvardsson
Björn Andersson
Camilla W Heurén
Lena Rohlén
Eva-Karin Möllefors
Stellan Hasselblad
Carin Jerhard
Irene Leonardsson

HÄRNÖSANDS S TIF T

Tommy Eriksson
Ann-Christin Alexius
Leif Grip
Ersättare: 
Kenneth Norberg
Sverker Jonsson
Ulla-Britt Sundin

K ARL S TADS S TIF T

Inga-Lill Röhr
Benny Ahremark Persson
Bengt Kihlström
Ersättare: 
Stina Lindbäck Olsson
Torgny Arvidsson
Lennart Berglund

LINKÖPINGS S TIF T

Kärstin Brattgård
Sture Egberth
Lisbet Paulsson
Lena Björnståhl
Ersättare: 
Eva-Lena Fungmark
Mats Ludvigsson
Anders Granberg
Anders Törnvall

LULE Å S TIF T

Peter Roslund
Titti Ådén
Leif Hognert
Ellenor Forsell Lindberg
Ersättare: 
Margaretha Lindbäck
Yvonne Stålnacke
Levi Bergström
Per-Everth Lindgren

LUNDS S TIF T

Ulla-Britt Mattisson
Gunilla Jannerstig
Kenth Andersson
Birger Wernersson
Helen Rosdahl
Ulla Malmgren
Elisabeth Kullenberg
Helena Tengstrand
Marchen Adébo
Ersättare: 
Anette Palm
Pia Ingvarsson
Robert Stenbeck
Martin Moberg
Anna-Lena Weberup
Jenny Delén
Per Jakobsson
Irene Kunosson
Mats Berg

SK AR A S TIF T

Bill Johansson
Agne Arnesson
Annalena Levin
Bernt Berggren
Ersättare: 
Gerd Larsson
Ingeborg Johnsson
Helge Hesselfors
Yvonne Thim

UPPSAL A S TIF T

Stefan Jonäng
Kerstin Ramdén
Claes-Håkan Jansson
Sven Ingvar Holmgren
Maria Hillerdal
Ersättare: 
Urban Sjölander
Elsie-Britt Eriksson
Anders Gustafsson
Maj Åberg Palm
Tor Jonsson

VISBY S TIF T

Inger Harlevi
Ersättare: 
Peder Fohlin

S TOCKHOLM S S TIF T

Jösta Claeson
Daniel Larsson
Catarina Agrell
Gunilla Landin
Ingela Gardner
Klas Weidstam
Inger Linge
Roland Johansson
Klas Ek
Anne-Marie Karlsson
Ersättare: 
Lars Bryntesson
Ove Andersson
Harriet Linder Sporron
Anita Widlund
Georg Lagerberg
Jan-Olov Sundström
Victor Backström
Elisabet Berggård
Carita Stenbacka Tenezakis
Thomas Wihlman

S TR ÄNGNÄS S TIF T

Christina Södling
Göran Ording
Birgitta Wrede
Staffan Korsgren
Ersättare: 
Mats Gustavsson
Elona Malm
Ann-Margret Ringman
Ulla-Britt Larsson

VÄS TER ÅS S TIF T

Inger Wahlman
Peter Bernövall
Görel Korkman
Elisabet Johansson Pettersson
Ersättare: 
Bo Olsson
Anders Brunnstedt
Lars EG Andersson
Alice Widlund

VÄ X JÖ S TIF T

Stig-Göran Fransson
Anita Andersson
Vejne Backenius
Ewa Johansson
Jeurgen Thelander
Ersättare: 
Ingrid Salomonsson
Åke Eriksson
Lars-Ivan Petersson
Olof Sandahl
Victor Ramström

Fullmäktige
ÅR 2017 BESLÖT fullmäktige att 
ändra i sina stadgar. Ändringarna 
medförde bland annat att fullmäk-
tige från och med 2018 ska hålla 
sammanträde två gånger per år 
istället för en gång i november.

Vid 2018 års första fullmäktige 
samlades för första gången de 
representanter som valts av stif-
tens arbetsgivarkonferenser för 
den nya fyraåriga mandatperio-
den. De viktigaste frågorna som 
avhandlades var val av valbered-
ning samt de formella besluten 
avseende årsredovisningen. Två 
motioner besvarades. Den ena 
handlade om medlemsavgiftens 
storlek för församlingar som inte 
bedriver begravningsverksamhet. 
Den andra rörde den geografiska 
placeringen av arbetsgivarorgani-
sationens rådgivare.

Vid fullmäktige i november 
valdes för mandatperioden full-
mäktiges ordförande och vice 
ordförande, ledamöter till styrel-
sen, ordförande och två vice ord- 
förande i styrelsen samt revisorer. 
Vidare fastställde fullmäktige 
medlemsavgift, verksamhetsplan 
och budget. Inga motioner hade 
inkommit.  

FÖRTROENDEMANNAORGANISATIONEN

FULLMÄKTIGELEDAMÖTER 2018-2022
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VERKSAMHETSBER ÄTTELSE 2018

SVENSK A K YRK ANS arbetsgivarorganisa-
tion är arbetsgivar- och serviceorganisa-
tion för Svenska kyrkans församlingar, 
pastorat, stift samt organisationer med 
nära anknytning till Svenska kyrkan. Verk-
samheten bygger på medlemmarnas 
efterfrågan och behov. 

Arbetsgivarorganisationen förhandlar 
om löner och anställningsvillkor för Svens-
ka kyrkans drygt 22 000 anställda, ger 
service och rådgivning i arbetsgivar-, 
arbetsmiljö- och begravningsfrågor samt 

erbjuder ett omfattande utbud av utbild-
ningar. 

INLEDNINGEN AV VERKSAMHETSÅRET 

präglades av den långdragna avtalsrörel-
sen 2017. För att informera medlemmarna 
om det nya avtalet genomfördes sedvanlig 
avtalsinformation men också stiftsvisa 
dialogträffar. Deltagare på dialogträffarna 
var ordförande och kyrkoherdar. Syftet 
med dessa träffar var, förutom att informe-
ra om avtalet, att ge möjlighet för deltagar-

na att få tala om avtalsrörelsen och hur 
arbetsgivarrollen påverkas i en sådan 
ovanlig situation.

ETT NYTT TRAKTAMENTSAVTAL , TRAKT 18, 
tecknades med arbetstagarorganisationer-
na under 2018. Mot bakgrund av föränd-
ringarna i sjuklönelagen, genom införande 
av ett karensavdrag, justerades reglerna  
i Svenska kyrkans avtal 17 avseende  
karensavdrag.

En stor mängd personuppgifter hante-

Sammandrag av  
årsredovisning 2018

Flerårsöversikt
ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 2018 2017 2016 2015 2014

Antal medlemmar 1) 635 632 677 688 689

Medlemsavgift för stift, församlingar  
och samfälligheter 2) 

0,68 0,68 0,71 0,71 0,71

Medeltal anställda 3) 37 35 35 36 38

INTÄKTS- OCH KOSTNADSANALYS, TKR

Verksamhetens intäkter 63 516 60 869 62 282 60 206 61 242

Verksamhetens kostnader -63 942 -58 133 -57 064 -53 482 -58 516

Resultat från finansiella investeringar 862 1 082 991 706 1 752

Bokslutsdispositioner och skatter – 450 – – 240

Årets resultat 435 4 269 6 209 7 430 4 718

Personalkostn/verksamhetsintäkter 57,0% 52,7% 51,7% 54,0% 53,8%

Avskrivningar/verksamhetsintäkter 1,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%

EKONOMISK STÄLLNING

Kassa, bank, korta placeringar, tkr 52 878 54 216 49 973 44 809 42 814

Kassalikviditet  4) 423% 522% 478% 389% 341%

Soliditet  5) 79,0% 83,0% 81,4% 77,4% 74,5%

Värde säkring av eget kapital 6) 1,5% 8,5% 14,0% 20,2% 13,4%

1) Under året har flera församlingar lagts samman och antalet ekonomiska enheter är inte jämförbara mellan åren.
Medlemmar är ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan samt organisationer med nära anknytning till Svenska Kyrkan.
2) Medlemsavgifterna tas ut med angivna procentsatser på medlemmarnas bruttolönesummor.
3) Antalet tjänster redovisas enligt Bokföringsnämndens rekommendation och avser helårsarbetare.
4) Kassalikviditet: Omsättningtillgångar minus lager, dividerat med kortfristiga skulder.
5) Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
6) Värdesäkring av eget kapital: Årets resultat dividerat med ingående eget kapital.     



Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations verksamhetsberättelse 2018    37

VERKSAMHETSBER ÄTTELSE 2018

Resultaträkning
  2018 2017

Verksamhetens intäkter     

Medlemsavgifter  55 124 53 468

Övriga verksamhetsintäkter  8 391 7 401

Summa verksamhetens intäkter  63 516 60 869

     

Verksamhetens kostnader   

Kostnad för varor, material och köpta tjänster  -5 122 -4 801

Övriga externa kostnader  -22 123 -21 154

Personalkostnader  -35 978 -32 092

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar  -712 -86

Övriga rörelsekostnader   -8 -

Summa verksamhetens kostnader  -63 942 -58 133

   

Verksamhetens resultat  426 2 736

Resultat från finansiella investeringar   

Resultat från finansiella anläggningstillgångar  433 620

Nedskrivning/återföring av nedskrivning värdepappersfond   -34 -4

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  466 467

Räntekostnader och liknande resultatposter  -3 -1

Summa resultat från finansiella investeringar  862 1 082

   

Resultat efter finansiella poster  435 3 819

Bokslutsdispositioner   - 450

Skatt årets resultat   - -

   

Årets resultat  435 4 269

ras hos huvudmännen för begravnings-
verksamheten. Den nya dataskyddsför-
ordningen, GDPR, har haft en stor påver-
kan på begravningsverksamheten. En- 
heten för begravnings- och kyrkogårds- 
frågor har därför haft stort fokus på att 
tillhandahålla relevant stödmaterial och 
uppdatera befintligt material, bland annat 
i den digitala handboken Beda.

INOM ARBETSGIVARORGANISATIONENS 

verksamhetsområden har ett flertal olika 
utbildningar erbjudits under året. Inte 
mindre än tio nya utbildningar introduce-
rades, varav utbildningar om den nya 
dataskyddsförordningen och begravnings-
verksamhetens ekonomi rönte stort intres-

se. Inom området styra och leda startades 
den nya utbildningen Formalia vid styrelse-
mötet. 

Under året genomfördes 123 utbild-
ningstillfällen, inklusive uppdragsutbild-
ningar, med cirka 3000 deltagare. 

ARBETSGIVARORGANISATION HAR sedan 
många år haft sina lokaler vid Medborgar-
platsen i Stockholm. De regionalt placera-
de medarbetarna sitter vanligtvis hos 
stiftskanslierna. 

Lokalerna på Medborgarplatsen har 
med åren blivit alldeles för stora. Hyres- 
avtalet löpte ut under 2018 och styrelsen 
beslutade redan 2017 att organisationen 
skulle söka efter andra lokaler. Under 

december 2018 flyttade arbetsgivarorgani-
sationen in i nya lokaler på Vattugatan. 

Kostnaderna för att anpassa lokalen till 
arbetsgivarorganisationens verksamhet 
har fördelats mellan fastighetsägaren och 
arbetsgivarorganisationen där fastighets- 
ägaren tagit en större del av kostnaden.  
Arbetsgivarorganisationens del av hyres-
gästanpassningen har aktiverats i balans-
räkningen och skrivs av under kontrakts- 
tiden. Resultaträkningen 2018 har belas-
tats med 352 tkr.

Därutöver har kostnader för inventarier 
aktiverats och skrivits av med 360 tkr. 
Övriga kostnader i samband med flytten, 
1,3 mkr, har kostnadsförts i resultaträk-
ningen för 2018.



38     Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations verksamhetsberättelse 2018

VERKSAMHETSBER ÄTTELSE 2018

Balansräkning
TILLGÅNGAR   2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier   1 282 269

Förbättringsutgifter på annans fastighet   2 113 -

Summa materiella anläggningstillgångar    3 395 269

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga värdepappersinnehav   6 663 6 697

Summa anläggningstillgångar   10 058 6 966

    

Omsättningstillgångar    

Varulager   240 253

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar   1 307 1 015

Aktuell skattefordran   888 888

Övriga fordringar   3 066 1 062

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 051 1 551

Summa kortfristiga fordringar   6 312 4 515

    

Kortfristiga placeringar     

Värdepappersfond   10 841 10 841

    

Kassa bank    

Kassa och bank   42 037 43 375

Summa omsättningstillgångar   59 431 58 984

Summa tillgångar   69 489 65 950

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital    

Balanserat resultat   51 708 47 439

Ändamålsbestämda medel pension   3 000 3 000

Årets resultat   435 4 269

Summa eget kapital   55 143 54 708

    

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder   4 999 1 704

Övriga skulder   764 679

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   8 584 8 860

Summa kortfristiga skulder   14 347 11 242

    

Summa eget kapital och skulder   69 489 65 950
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