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Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är 
en arbetsgivar- och serviceorganisation med 
unik kunskap om Svenska kyrkans verksamheter. 
Vi biträder församlingar, pastorat och stift i 
deras roller som arbetsgivare genom att 

 teckna avtal, löner och arbetsvillkor för 
Svenska kyrkans cirka 22 000 anställda

 biträda och företräda de drygt 600 med-
lemmarna vid avtalstvister

 erbjuda rådgivning inom avtals-, arbetsrätts- 
och arbetsmiljöområdet

 erbjuda ett brett utbud av utbildningar, 
medlemsaktiviteter och ledarskapsprogram, på 
plats, på distans och online

 driva utvecklingsfrågor som gagnar 
medlemmarna. 
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Vi företräder Svenska 
kyrkans arbetsgivare
SVENSKA KYRKAN ÄR en kyrka där ideella, 
förtroendevalda och anställda, tillsam
mans ska tjäna kyrkan och församlingen. 
Församlingen är den primära enheten 
och därifrån utgår all verksamhet. 

Svenska kyrkan är även en arbetsplats 
för cirka 22 000 anställda. 
Församlingarna, pastoraten och stiften är 
medlemmar i Svenska kyrkans arbets
givarorganisation, liksom olika närståen
de organisationer.

Svenska kyrkan är demokratiskt upp
byggd. Vid kyrkovalet var fjärde år kan 
alla medlemmar som fyller 16 år senast 
på valdagen rösta på de nominerade. 
Valet ger de förtroendevalda i uppdrag 
att ansvara för att församlingens grund
läggande uppgift blir utförd och dess 
förvaltning skött. Denna demokra tiska 
grund finns även i stiftsfullmäktige, stifts
styrelse, kyrkomötet och kyrko styrelsen. 

Kyrkorådet – styrelse med  
omfattande ansvar
Kyrkoordningen anger att kyrkorådet 
ut gör styrelse i församling respektive 
pastorat – dess uppgifter och ansvar som 
styrelse är detsamma oavsett församling
ens eller pastoratets storlek. 

En församling som ingår i pastorat 
styrs istället av ett församlingsråd med 
ett begränsat ansvar. 

Kyrkorådet fattar beslut inom ramen 
för de mål och den inriktning som kyrko
fullmäktige har beslutat om. Tillsammans 
med kyrkoherden ansvarar kyrkorådet 
därmed för att församlingens grund
läggande uppgift blir utförd – ett gemen
samt ansvar som utgör en viktig del av 
kyrkosynen i Svenska kyrkan.

Därför ska kyrkoherden kontinuerligt 

rapportera till kyrkorådet hur verksam
heten fortlöper. 

Kyrkorådet utgör arbetsgivare
Som styrande och verkställande organ i 
församlingen/pastoratet – och som dess 
styrelse – är kyrkorådet arbetsgivare. 

Med arbetsgivarrollen följer ett ansvar 
att fullfölja de åtaganden och skyldighe
ter som regleras genom lagar, kollektiv
avtal och praxis samt kyrkoordningen 
och den egna personalpolitiken. 

Arbetsgivaransvaret omfattar alla 
mo  ment och delar, från att rekrytering 

Kyrkoordningen  
anger att kyrkorådet 

utgör styrelse i 
församling respektive 

pastorat.
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År 2021 fanns det 

646
arbetsgivare 

i Svenska kyrkan.

SVENSKA KYRKANS arbetsgivar
orga nisa tion är en medlemsorga
nis ation för Svenska kyrkans för
samlingar, pastorat och stift samt 
andra när stående organisa tioner. 

Under hösten efter ett kyrkoval 
sam manträder Svenska kyrkans 
ny valda kyrkofullmäktige och 
stifts full mäktige och väljer ombud 
till arbets givar konferenserna. 

Respektive arbetsgivarkonferens 

väljer leda möter till arbetsgivar 
organisa tion ens fullmäktige, som 
i sin tur väljer leda möter till arbets 
givar organisationens styrelse.

Samrådskonferensen är ett 
sam rådsorgan mellan arbetsgivar
organisa tion ens styrelse och dess 
medlemmar. Den består av styrel
sen samt två representanter från 
varje arbetsgivarkonferens.

KYRKOVALET:  
Vart fjärde år väljer Svenska kyrkans medlemmar …

KYRKO-
FULLMÄKTIGE

(församling/pastorat) 
som väljer 

ledamöter till…

ARBETSGIVARORGANISATIONENS
ARBETSGIVARKONFERENSER

som väljer…

ARBETSGIVAR-
ORGANISATIONENS

FULLMÄKTIGE
som väljer…

ARBETSGIVAR-
ORGANISATIONENS

STYRELSE

KANSLI

ARBETSGIVAR-
ORGANISATIONENS

SAMRÅDS-
KONFERENS

STIFTS-
FULLMÄKTIGE

som väljer  
ledamöter till…

KYRKOMÖTET
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sker och medarbetare 
anställs till att en anställning avslutas 
och är detsamma oav sett hur stor eller 
liten orga nisationen är.

Som ytterst ansvarig arbetsgivare ska 
kyrkorådet också se till att församlingen/
pastoratet har fungerande personalpoli
tik, god arbetsmiljö och att gällande 
arbetsrättsliga lagar och avtal följs. Rådet 
ska även fatta strategiska beslut om 
ramarna för personalpolitiken och de 
ekonomiska förutsättningarna. 

Kyrkoherdens uppdrag och ansvar
Kyrkoherden leder all daglig verksam het 
och är ledamot av kyrkorådet och en del 
av styrelsen. 

I sin roll som chef och arbetsledare 
företräder kyrkoherden arbetsgivaren i 
det dagliga arbetet. Kyrkoherden ansva r
ar också för tillsynen över all verksamhet 
utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse 
och lära 

Huvudmän för begravnings
verksamheten
Svenska kyrkans församlingar och 
pastorat är huvudmän för begravnings
verksamheten i hela landet, undantaget 
Stockholm och Tranås. Där är begrav
nings verksamheten en kommunal 
angelägenhet.  

Huvudmannen är skyldig att tillhanda
hålla gravplatser till alla som vid döds
fallet var folkbokförda inom det egna 
förvaltningsområdet oavsett trostill hör
ighet. 

Kostnaderna finansieras genom en 
begravningsavgift som betalas av alla 
folkbokförda i Sverige som betalar 
kommunal inkomstskatt. 

Från kyrkoval till styrelse
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 Svenska kyrkans löne
avtal 20 (Svenska Kommu
nal arbetareförbundet) 

 Svenska kyrkans löne
avtal 20 (Vision, Akade mi
ker   förbundet SSR och 
Akavia med förtecknade 
förbund, Kyrkans Akade
miker för bund [KyrkA] och 
Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd) 
Grund  lägg ande principer för 
löne sättning, löne översyner 
och förhandlingsordning 
under avtalsperioden.

 Svenska kyrkans allmän
na bestämmelser 20  (AB) 
Bland annat frågor om 
semester, arbetstider, sjuk
lön och uppsägningstider. 

 Särskilda bestämmelser 
till Svenska kyrkans AB 
Lägerersättningar, bestäm
melser för präster, diakoner, 
kyrkomusiker och vaktmäst
are med flera.

 KAPKL Svenska kyrkan
Tjänstepensionsavtal för 
anställda födda 1958 eller 
tidigare.

 TPA18 Svenska kyrkan
Tjänstepensionsavtal för 
anställda födda 1959 eller 
senare. 

 Personalpolitiskt ut
vecklingsavtal, PUavtalet
Innehåller regler om med
bestämmande, arbetsmiljö 
och facklig verksamhet. 

 Kollektivavtal för Svens ka 
kyrkans utlandsanställda
Villkor för arbetstagare i 

Kollektivavtal
som arbetsgivarorganisationen 
tecknar för arbetsgivarnas räkning

 2021 2020 2019 2018 2017

Centrala förhandlingar* 13     6   10   8    18

Arbetsdomstolen/tingsrätt**  5       5   9               1      6

CENTRALA FÖRHANDLINGAR OCH TVISTER I ARBETSDOMSTOLEN

* Under år 2021 har arbetstagarparterna begärt tretton centrala tvisteförhandlingar med arbetsgivarorganisationen. Förhand-
lingsfrågorna har framför allt avsett angelägenheter som ogiltigförklaring av uppsägning och avskedande, brott mot turordnings-
reglerna vid uppsägning på grund arbetsbrist, rättstvist om lön och annan ersättning samt brott mot förhandlingsskyldigheten. 

** För året har arbetstagarsidan väckt talan vid domstol i fyra skilda ärenden avseende frågor som ogiltigförklaring av 
uppsägning och avskedande samt brott mot turordningsreglerna. Arbetsgivarorganisationen har väckt talan i ett ärende 
mot arbetstagarparten såvitt gäller tvist om lön för arbetstagare.

utlandstjänst vid tros
samfundet Svenska kyrkan.

 Omställningsavtalet
Särskilda utvecklings och 
trygghetsåtgärder för an  
ställda som blivit uppsag da 
eller löper risk att bli upp
sagda på grund av arbets
brist eller ohälsa. Arbets
givare kan få kost nadsbidrag 
till avtalspension för att lösa 
övertalighet.

 Befattningsklassificering 
Svenska kyrkan, BKSK 19
Centralt 
Klassificeringssystem av 
arbetsuppgifter och be
fattningar inom Svenska 
kyrkan för den partsgemen
samma lönestatistiken. 

 Kommunalt huvudavtal, 
KHA 94 
Grundläggande regler om 
förhandling, upprättande av 
kollektivavtal och informa
tion enligt lagen om med
bestämmande i arbetslivet. 

 Kommunalt avtal 
 KAF00 om förhandlings
ordning med mera
Förhandlingsordning mellan 
de centrala parterna vid 
förhandlingar om lön och 
allmänna anställningsvillkor.  

 Traktamentsavtal, 
TRAKT 18
Reglerar eventuella 
merkostnader som en 
arbetstagare kan ha haft 
under tjänsteresa.

 Bilersättningsavtal, 
BIL 14
Regler om ersättning när 
arbetstagaren använder 
egen bil i tjänsten.

 Korrigering av prelimi
när lön med mera
Slutlig beräkning av avtals
enliga förmåner när arbets
tagare erhållit för mycket 
preliminär lön i förhållande 
till vad som ska utgå för 
avräkningsperioden.

 Förhandlingar rörande 
vissa frågor i samband 
med sommartid
Reglerar tidsangivningar i 
arbetstidsschema, beräkning 
av arbetstid med mera samt 
arbetstidslagens regler om 
veckovila och rast. 

 Kollektivavtal om lön 
och allmänna anställnings
villkor mellan Svenska 
kyrkans arbetsgivar orga
nisation och GS, Facket för 
skogs, trä och grafisk 
bransch
Gäller för skogsarbetare hos 
stiftens egendomsförvalt
ningar.

 Principöverenskom
melse om extratjänster
Närmare bestämmelser 
mellan Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation och 

Kommunal om så kallade 
extratjänster vid tillämp
ningen av förordningen om 
särskilt anställningsstöd.

 Kollektivavtal för krigs 
och beredskapstillstånd 
(KBavtal) 
Regler om arbetsskyldighet, 
arbetstid och villkor i övrigt 
vid krigs och 
beredskapstillstånd.

 MBL undantag corona
Överenskommelse om 
undantag från förhandlings
skyldighet vid avstängning 
som görs i syfte att förhind
ra spridning av covid19

 Avtal om korttidsarbete
Utgör förutsättning för att 
ansöka om statligt stöd för 
korttidsarbete på grund av 
coronakrisen.

AVTALS FÖRSÄKRINGAR

 AGSKL. Avtalsgruppsförsäkring vid sjukdom som 
komp letterar den ersättning som utgår från 
Försäkringskassan.

 TFAKL. Försäkringsskydd vid arbetsskada som 
kan ersätta inkomstförlust, kostnader samt fysiskt 
och psykiskt lidande.

 TGLKL. Tjänstegrupplivförsäkring som utgör en 
trygghet för familjen om arbetstagaren skulle avlida. 

Sedan år 2017 ingår biträde vid arbetsrättsliga förhandlingar och rättstvister i medlems avgiften.
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Svenska kyrkans anställda

SEDAN 1995 SAMARBETAR Svenska kyr
kans arbetsgivarorganisation med fack
liga parter om en gemensam löne statistik 
och befattningsklassificering.

Varje år, i november, samlas uppgifter 
in från kyrkans arbetsgivare för att sedan 
sammanställas och presenteras. Där
igenom får parterna en gemensam bild av 
löneutvecklingen. Från och med 2017 års 
statistik har arbetsgivarorganisationen 
valt att presentera statistiken för alla 

anställda medarbetare från och med 
17 års ålder och äldre, utan övre ålders
gräns. Fram till och med 2016 års urval 
fanns individer i åld rar na 17–64 år. Detta 
medför att statisti ken inte är helt jämför
bar i redovisade tabeller.

FRÅN OCH MED 2019 har ett nytt be fatt
nings klassificeringssystem tagits fram, 
vilket påverkar att redovisade siffror i 
tabellen inte är helt jämförbara. Det 

insamlade löneunderlaget från och med 
november 2019 har en helt annan 
 klassi ficering än tidigare år. 

Den nya klassificeringen för 2019, 
2020 och 2021 har omvandlats till den 
gamla klassi ficeringen för att underlätta 
jämförelsen mellan årens löneutveckling. 
På arbets givarorganisationens webbplats, 
finns 2021 års siffror publicerade med en 
ny layout. 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Totalt 22 045 22 239 22 364 21 626 22 764 21 151 -1%

Pedagogiska uppgifter   3 576 3 739 3 871 4 116 4 216 3 948 -4,40%

Diakoniuppgifter   1 335 1 365 1 359 1 058 1 138 1 037 -2,20%

Prästuppgifter  2 881 2 923 2 943 2 916 3 153 2 829 -1,40%

Kyrkomusikaliska uppgifter  2 109 2 161 2 128 2 101 2 174 1 996 -2,40%

Uppgifter inom mark och fastighets- 
förvaltningen   8 588 8 352 8 624 8 285 8 437 7 929 2,80%

Administrativa uppgifter   3 556 3 699 3 439 3 150 3 646 3 412 -3,90%

ANSTÄLLDA I SVENSKA KYRKAN Procentuell 
förändring 
mellan 
2020-2021

* Från och med 2017 inkluderas även de som är äldre än 65 år i statistiken.
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Löneutvecklingen 
i Svenska kyrkan
TABELLEN VISAR MEDELLÖNENS 
(månads lönens) förändring mellan 
2021 och 2016 för utvalda befatt
ningsgrupper. 

Medellönen är beräknad för dem 
som varit månadsavlönade och 
tjänstgörande under november 
månad respektive år. Från och med 
2017 års siffror är ålders intervallet 
från och med 17 år och äldre, utan 
övre åldersgräns (tidigare år inne
håller siffrorna anställda i åldern 
17–64 år). 

Medellönen är inte något år be
räknad på identiska individer. Det 
innebär att förändringarna för medel 

lönen påverkas såväl av lönerevision 
som på grund av nyrekryteringar och 
avgångar hos arbetsgivarna.

REVISION AV LÖNER för 2020 och 
2021 genomfördes per den 1 april 
2021. Det innebär att löneutveck
lingen för såväl 2020 som 2021 är 
möjlig att granska i den lönestatis
tik som publiceras efter insamling 
av löneuppgifter i november 2021. 
De förändringar som kan ses mellan 
åren 2019 och 2020 är främst på 
grund av nyanställningar och byte 
av befattningar.
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 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Kyrkoherde 62 700 60 000 58 800 57 400 54 500 53 600

Kanslichef/verksamhetschef 60 700 59 100 58 200 55 300 54 500 53 100

Kyrkokamrer 51 300 49 700 49 400 43 100 42 100 40 500

Kyrkogårdschef 48 000 45 400 45 800 45 200 44 200 42 800

Komminister 42 300 40 500 40 300 39 000 37 300 36 600

Organist 40 600 39 000 39 000 37 700 36 600 35 800

Diakon 37 200 35 600 35 300 34 300 33 000 32 200

Kantor 35 400 34 000 33 800 32 800 31 800 30 800

Församlingspedagog 33 600 32 400 32 300 31 100 30 100 29 400

Förskollärare 33 500 32 300 32 200 30 800 30 000 29 100

Assistent 31 400 30 300 30 200 28 900 28 300 27 400

Kyrkvaktmästare 28 700 27 700 27 600 26 900 26 200 25 700

Fritids/ungdomsledare 28 100 27 100 26 900 26 500 25 800 25 400

Kyrkogårdsarbetare 26 500 25 800 25 600 25 100 24 600 24 200

Samtliga ovanstående befattningar 34 100 33 000 32 800 31 700 31 000 34 700

Samtliga befattningar i kyrkan 34 600 33 400 33 000 31 900 31 200 30 500

LÖNEUTVECKLING I SVENSKA KYRKAN 
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KYRKANS PENSION FÖRVALTAR och 
admini strerar tjänstepension för an
ställda i Svenska kyrkans församlingar, 
pasto rat, stift och andra närstående 
organisationer som tillämpar Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisations 
kollektivavtal. Kyrkans pension är en 
tjänstepensionsförening som står 
under Finansinspektionens tillsyn. 

Pensionskapitalet förvaltas i sam
klang med Svenska kyrkans grundläg
g an de värderingar. De etiska riktlinjer
na för kapitalplaceringar exkluderar 
därmed vapen och krigsmateriel, 
tobak, cannabis, spel, pornografi, fossil 
energi och alkohol. 

Kapitalet har förvaltats väl och upp
går per 20211231 till 25,6 miljarder kr.

Styrelsen för Kyrkans pension be

slutade under år 2021 att 
höja åter bäringsräntan i 
den premie   bestäm  da 
avdelningen som där
med uppgår till 
11 procent från 
1 januari 2022. 

Solvens
graden upp
går per 
20211231 till 
243 procent. Den 
kollek tiva konso li
deringsnivån, uppgår 
till 129 % i den premie
bestämda avdel ningen och 
till 224 % i den förmåns bestämda.

Kyrkans pensions styrelse består av 
företrädare för både arbetsgivar och 

arbetst agarorganisationerna inom 
Svenska kyrkan. Ord föranden tillhör 
arbetsgivar organisa tionen. 

 2021 2020 2019 2018  2017 2016 2000

Totalt antal arbetsgivare* i Svenska kyrkan *646 628 629 632 664 687 936 

Varav pastorat 247 254 257 257 257 259 258

Varav församlingar som inte ingår i pastorat 362 ***357 355 358 390 402 418 

Varav stift 13 13 13 13 13 13 13

Totalt antal kyrkliga begravningshuvudmän** **557 ****574 575 577 577 631 646

* Inklusive två partiella samfälligheter samt 22 närstående organisationer. 
** Antal kyrkliga huvudmän samt Stockholms och Tranås.
***Ramsele-Edsele samt Ådals-Lidens, Junsele. Resele och Eds pastorat är inte längre kvar som arbetsgivare. Bräcke-Revsunds pastorat är från och med 2021 
medlemmar i arbetsgivarorganisationen.
**** Antalet huvudmän förutom kommunerna Stockholm och Tranås. 

ANTAL ARBETSGIVARE OCH BEGRAVNINGS HUVUDMÄN INOM SVENSKA KYRKAN 

KYRKANS PENSION I SIFFROR

Kyrkans pension

 2021 2020 2019 2018 2017

Antal försäkrade  93 322 90 522 87 616  81 610 79 452

Pensionskapital 25,6 mdkr 21,9 mdkr 20,8 mdkr 17,9 mdkr 17,7 mdkr

Total avkastning 17,8 % 5,6 % 16,2 % 1,8 % 9,0 %

TJÄNSTEPENSION

ALLMÄN 

PENSION

Garantipension

Inkomstpension Premie-
  pension

PRIVAT SPARANDE
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Svenska kyrkans trygghetsråd
– omställningsavtalet

Genom Svenska kyrkans trygghets
råd har medarbetare som blivit 
uppsagda på grund av arbetsbrist 
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 till exempel ska ut
forma sitt CV, eller genom en kompe
tens inventering för att se vilka möjlig
heter som finns på arbetsmarknaden. 

Stödet är individuellt och anpassas 
efter varje persons kunskaper och 
förutsättningar. Stödet har alltid som 
mål att få ut personen i arbetslivet igen. 
Det finns även möjlighet till ekonomiskt 
studiestöd, löneutfyllnad och så kallad 
avgångsersättning, ett komplement till 
akasseersättning. 

En arbetsgivare kan också ansöka om 
stöd vid en omställningssituation. 

Förutsättningen för att få stöd är att det 
skett en förändring som leder till 
uppsägning av medarbetare på grund 
av arbetsbrist. Stödet riktar sig till den 
som är chef under förändringsproces
sen. Det finns också möjlighet till team
utveckling för att stärka de medarbe
tar e som är kvar i verksamheten efter 
en organisationsförändring. 

Under en försöksperiod som påbör ja
des 2013 och succesivt förlängts till 
årsskiftet 2021/2022 har omställ nings
avtalet utökats på två punkter:

  medarbetare som blir uppsagd av 
personliga skäl/ohälsa
  kostnadsbidrag till arbetsgivare som 
beviljar avtalspension till äldre 
arbetstagare för att lösa en över talig
hetssituation. För kostnads bidrag 
gäller att överenskom mel sen tidigast 
kan göras från året när arbetstagaren 
fyllt eller fyller 63 år. 

UNDER 2021 HAR antalet anställda inom 
Svenska kyrkan, vilka sagts upp på grund 
av arbetsbrist, legat på ungefär samma 
nivå som år 2020. Många arbetsgivare är 
i, eller står inför, omställningsproces ser 
även under kommande år. Ärenden där 
medarbetare blivit uppsagda av personli
ga skäl/ohälsa är kvar på lik nande nivå 
som tidigare år.

 2021 2020 2019 2018 2017

Uppsagda arbetstagare som fick coachning 71 98 39 34 38

Arbetstagare som fick nytt arbete efter coachning 26 14 5 1 12

Arbetstagare som fick löneutfyllnad * 9 2 2 1 2

Arbetstagare som fick AGE-ersättning ** 16 42 7 1 7

Arbetstagare som beviljades studiestöd 37 31 19 3 13

Arbetsgivare som fick stöd i uppsägningsprocesser 1 2 0 1 0

Arbetsgivare som fick kostnadsbidrag i samband med 

särskild avtalpension 0 0 1 2 0

Arbetstagare som fick stöd vid ohälsa 12 13 13 16 11

*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.

STÖD GENOM SVENSKA KYRKANS TRYGGHETSRÅD 
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MAGASINET DUCATUS
Medlemstidningen Ducatus erbjuder fördju-
pande läsning i aktuella arbetsgivar- och 
arbetsmiljöfrågor, som ett komplement till 
den snabbare nyhetsförmedlingen på webb 
och i nyhetsbrev. På så sätt vill den stärka och 
inspirera Svenska kyrkans arbetsgivare och 
chefer i deras uppdrag. 

Nytt för 2021 är att den numera ingår i 
medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbets-
givarorganisation. Vidare har formgivningen 
förnyats och innehållet fått ett ännu mer 
tydligt medlemsperspektiv både vad gäller 
artikeluppslag och genom vilka röster som 
hörs i reportagen. Som ett resultat av detta 
arbete ökade bland annat antalet prenume-
ranter under året från omkring 3 300 till över 
4 200. En läsarundersökning planeras för 
första kvartalet 2022.

WEBBKOMMUNIKATION
Arbetsgivarorganisationens intranätsplats 
(internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare) 
vänder sig framförallt till arbetsgivare och 
begravningshuvudmän inom Svenska kyrkan. 
Totalt hade webbplatsen 37 664 besök 
under året. 

Arbetsgivarorganisationens externa webb 
(www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare) vän-
der sig till fack- och branschpress samt all-
mänheten. Det är också till denna sida som 
sökningen på Google och andra sökmotorer 
leder. Därför finns här även länkar till arbets-
givarorganisationens intranätsplats. Totalt 
hade webbplatsen 66 854 besök.

Under året inleddes ett omfattande arbete 
med att granska och migrera allt innehåll från 
intranät till externwebb. På så sätt blir allt 
innehåll mer tillgängligt och sökbart via 
Google och andra sökmotorer – och med-
lemmar och andra besökare behöver i framti-
den förhålla sig till en enda webbplats. 

VERA, WEBBASERAD HANDBOK SOM 
KONTINUERLIGT UPPDATERAS
Förutom webbplatserna erbjuds arbetsgivar-
organisationens medlemmar den webbasera-
de handboken Vera. Vera vänder sig till den 
som ansvarar för eller arbetar med arbets-
givar- och personalfrågor och förutsätter 

personlig inlogg-
ning. 

NYHETSBREV 
– SNABBA MED 
DET SENASTE
Observera arbets-
givare bidrar till att 
organisationens med-
lemmar snabbt nås av 
nyheter om exempelvis viktiga uppdatering-
ar i Vera, kursnyheter, avtalsfrågor eller 
lagändringar. Nyhetsbrevet går till försam-
lingarnas och pastoratens funktionsbrevlå-
dor, till ordförande i kyrkoråd, kyrkoherdar 
och till andra olika yrkesgrupper. Adresserna 
hämtas från Kyrksam, Svenska kyrkans 
gemensamma register, och uppdateras 
månad för månad. Övriga intresserade kan 
också anmäla intresse för prenumeration. 
Nyhetsbrevet utgör en mycket uppskattad 
kanal för snabba nyheter och öppningsgra-
den för varje enskilt brev närmar sig ofta 50 
procent, vilket är mycket högt för denna typ 
av kanal. 

Tryckta och 
digitala kanaler
för medlemskommunikation

Arbetsgivarorganisationen i 
 media 2021
Pandemin blev en återkommande 
mediefråga även under 2021. 
Smittspridning på arbetsplatser och 
vaccinkrav för personal var ämnen 
som arbetsgivarorganisationen i 
flera sammanhang kommenterade 
utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

FLERA AV DE egna initiativen har 
också uppmärksammats, främst i 
kyrkliga medier. Prästbanken, om
ställningsmaterialet Rätt bemanning 
för verksamhetens behov och den 
digitala utbildningen för ordföran
den i kyrkoråd gavs stort utrymme i 
Kyrkans Tidning. Vd Birgitta Öd
mark lyfte bland annat hur dessa 
satsningar vuxit fram utifrån ett 
upplevt behov hos medlemmarna.

Att lönerna ökade under 2021 
trots utebliven revision fick också 
medial uppmärksamhet. Arbetsgi
varorganisationen pekade här 
bland annat på att nya arbetsupp
gifter eller byte av tjänst är faktorer 
som påverkar löneutvecklingen.

Organisationen har också fått 
kommentera flera fall där civilrätts
lig lagstiftning hamnat i konflikt 
med kyrkoordningen. Där har bud
skapet varit att samhällets lagstift
ning alltid står över kyrkans regel
verk, men att arbetsgivare bör strä
va efter att följa även det senare.

Överenskommelser om avslut av 
anställning har också under 2021 
fått uppmärksamhet, främst lokalt. 
I samband med att Upsala Nya 
Tidning rapporterade om överens
kommelser inom utlandskyrkan 
intervjuades Anna von Malmborg 
kring mer övergripande frågor om 
överenskommelser inom Svenska 
kyrkan.

ÅRET AVSLUTADES MEd att arbets
givar organisationen gick ut med 
pressmeddelande om att Svenska 
kyrkans omställningsavtal och 
Svenska kyrkans avtal 20 sägs upp. 

Antal besök i  
Vera under 2021:

16 435 

(17 000)

2020 års siffror  
inom parentes.

Antal  
utgåvor 2021:

46(27)

2020 års utgivning  
inom parentes.
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ARBETSGIVARENHETEN

Fokus på nytt 
omställningsavtal

”Vi ägnade mycket tid åt 
att skriva remissvar på 

LAS-utredningarna, 
och insåg att det kommer 

krävas förändringar i 
Svenska kyrkans 

kollektivavtal.

Cecilia Herm, förhandlingschef och 
chef för arbetsgivarenheten

Parallellt med att hantera frågor kring 
pandemin har arbetsgivarenheten un-
der 2021 fokuserat sina insatser på att 
försöka få till stånd ett nytt omställ-
ningsavtal.

Arbetsgivarenhetens viktigaste och mest 
prioriterade uppgift är att förhandla, 
vårda och utveckla Svenska kyrkans 
kollektiv avtal. Alla förändringar sker inte 
just i avtalsrörelsen, utan det pågår ett 
kontinuerligt partsgemensamt arbete 
under avtalsperioden för att se över vissa 
bestämmelser.

Avtal och återupptagna förhandlingar
Vid avtalsförhandlingarna 2020 bilda des 
bland annat en partsgemensam arbets
grupp avseende omställningsfrågor, som 
sammankallades våren 2021 för att dis
kutera formerna för ett nytt omställning s 
avtal. Samtidigt hade Svenskt Näringsliv 
och PTK träffat ett huvudavtal/princip
överenskommelse kring anställ nings
skydd och omställning, vilket resulterade 
i tre departementsutredningar från re
geringen. Arbetsgivarenheten ägnade 
stor del av sommaren åt att skriva remiss
svar på dessa så kallade LASutredning
ar, och såg att det i förläng ningen skulle 
krävas förändringar i Svenska kyrkans 
kollektivavtal, framför allt omställnings
avtalet. 

Trots omfattande diskussioner kunde 
den partsgemensamma arbetsgruppen 
inte enas om ett förslag till förändringar, 
vilket ledde till att arbetsgivarorganisatio
nen i slutet av december 2021 sade upp 
omstäl lningsavtalet. Eftersom vissa an
passningar av allmänna villkor behöver 
göras när omställningsavtalet förändras, 

sades även Svenska kyrkans avtal 20 upp. 
Det innebar att en helt ny avtalsrörelse 
inleddes i början av 2022 med återupp
tagna för handlingar om allmänna be
stämmelser, löneavtal och omställ
ningsavtal. 

Pilotprojekt och fortsatt pandemi
Hantering av kyrkomusikers arbetstid 
har i flera år varit föremål för diskus
sion, fram  för allt lokalt mellan parterna. 
Arbets  givar organisationen verkar för 
enkla, flexibla arbetstidsregler och bjöd 
2021 tillsammans med Lärarförbundet 
och Kyrkomusikernas Riksförbund in 
arbetsgivare inom Svenska kyrkan att 
testa en metod med arbetsårsplanering 
som syftar till att underlätta dialogen på 
arbetsplatsen och bidra till att tydliggöra 
arbetsuppgifter och arbetstid. Testet 
in leddes med 15 arbetsgivare under 
hösten och fortsätter även 2022, då 
utvärdering görs.

Precis som 2020 har hantering av 
frågor kopplade till pandemin genom
syrat året. Då myndigheterna hela tiden 
kommit med nya förhållningsregler har 
arbets givar organisationen behövt an
passa sin medlems rådgivning efter rå
dande läge. Parterna har i flera om gång
ar tecknat nya avtal om korttidsar bete 
för verksam heter som inte haft full sys
selsättning.

Analys av avslut
För att få en uppfattning om hur vanligt 
förekommande det är med överens kom
melser om upphörande av anställ ning 
inom Svenska kyrkan har arbetsgiv ar
organisationen samlat in ett omfattande 
material som sträcker sig flera år tillbaka 
i tiden. Hösten 2021 påbörjades bearbet
ning av de insamlade uppgifterna med 
syfte att kunna göra en väl underbyggd 
analys av bakomliggande orsaker, kost
nader, antal berörda personer, kön och 
vilka befattningar det vanligen handlar 
om. Arbetet fortsätter 2022 med presen
tation av slutsatser och analys av vilket 
stöd arbetsgivare kan behöva för att 
arbeta förebyggande. 
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DET VIKTIGASTE UNDER ÅRET
  Arbete med omställningsavtalet 
och remissvar angående LAS-
utredningarna
  Pilotprojekt gällande kyrko-
musikers arbetstid
  Hantering av frågor med anled-
ning av pandemin
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Som förberedelse för en ny mandat
period har arbetsgivarorganisationen 
under 2021 deltagit i en stiftsöver
gripande utbildningssatsning för 
förtroendevalda. Pilotprojekt inom 
ledarutveckling har resulterat i nya 
program och de digitala mötesplat

serna har utökats.

God personalpolitik och bra arbetsmiljö 
är avgörande för att arbetsgivarna i 
Svenska kyrkan ska uppfattas som attrak
tiva. Utvecklingsenheten bidrar till detta 
genom kompetenshöjande åtgärder, 
mötesplatser, stödmaterial och utveck
lingsprogram för styrelser och chefer.

Under 2021 har särskilt fokus legat på 
att tillsammans med alla 13 stift, studie
förbundet Sensus och förlaget Verbum 
skapa en ny onlineutbildning – Att växa i 
roll och uppdrag – för kyrkorådsordför
ande och vice ordförande. Arbetsgivar
organisationen hade den projektledande 
rollen och kursmaterialet öppnades för 
användning lagom till mandatperiodens 
början i januari 2022. Utbildningen 
komp letterar befintligt stöd till kyrkoråd 
och intresset för det nya upplägget med 
blandat lärande har varit stort. 

Målgruppsanpassade   
ledarskaps program
Trots begränsningarna med fortsatt pan
demi kunde arbetgivarorganisationen 
erbjuda det nya ledarskapsprogrammet 
Ledarutveckling för kyrkoherdar, som 
startade hösten 2021. Programmet är en 
vidareutveckling av pilotprojektet Kvinna 
och kyrkoherde, och syftar till att stärka 
ledarförmågan genom fokus på själv
insikt och personlig utveckling samt 

”Trots begränsningarna 
med fortsatt pandemi har 

vi kunnat erbjuda nya 
utbildningar, 

ledarskapsprogram och 
forum för information och 

erfarenhetsutbyte.”

Anna von Malmborg, chef för 
utvecklingsenheten

UTVECKLINGSENHETEN

Kraftsamling för 
nya mandatperioden

upplevelsebaserat lärande. Motsvarande 
ledarprogram startades också för kyrko
gårdschefer. 

Arbetsgivarorganisationens sedan 
många år etablerade långa ledar skaps
program, till exempel Arbetsledare på 
kyrkogård, har under pandemiåren ställts 
om till digitalt genomförande. Intresset 
har varit fortsatt stort och hösten 2021 
påbörjades också den 25:e omgången av 
det tvååriga programmet Chefs- och ledar-
skapsutveckling i Svenska kyrkan, som för 
präster ger behörighet att söka kyrkoherde 
tjänst.

Arbetsmiljö och HRforum
Bland medlemmarna fanns fortsatt 
många frågor koppade till smittrisk, 
hantering av restriktioner och distans
arbete. För att möta behovet av informa
tion och utbyte av erfarenheter etable
rade arbetsgivarorganisationen tidigt 
under pandemin ett digitalt HRforum. 
Under 2021 hölls detta vid nio tillfällen 
och lockade 60 till 100 deltagare varje 
gång. Innehållet har efter hand breddats 
för att lyfta även andra ämnen än pan
demin. Motsvarande digitala forum har 
sedan våren 2021 hållits för kyrkoherdar 
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och kyrkorådsordförande med olika 
teman för varje träff. Nytt för året var 
också en digital HRdag som genom
fördes i november för 113 deltagare.

Mätningar och samarbeten
Under året gjordes 26 arbetsvolymmät
ningar på kyrkogårdar, som underlag för 
bemanningsplanering i olika församling ar 
och pastorat.

Medarbetarenkäten Akka genom fördes 
för femte gången i arbets givar organisa
tionens regi och hösten 2021 deltog 85 
arbetsgivare – tio fler än föregående år.

Intresset har också ökat för IA Tros
samfund, ett webbaserat stöd för syste
matiskt arbetsmiljöarbete och under året 
arrangerade arbetsgivarorganisationen 
flera uppskattade användarträffar i sam
arbete med AFA försäkring.

I samarbete med arbetstagarorganisa
tionerna färdigställdes ett stödmaterial 
för samtal på arbetsplatser om hållbara 
gränser mellan arbete och fritid.

DET VIKTIGASTE UNDER ÅRET
   Fler ledarskapsprogram
  Ordförandeutbildning i sam
arbete med stiften, Sensus och 
Verbum
  Utökade möjligheter till kun
skaps inhämtning och mötes
platser för olika målgrupper
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Under 2021 deltog närmare 1 500 
personer i arbetsgivarorganisationens 
utbildningar och ledarprogram. Till 
följd av pandemin har upplägget varit 
fortsatt flexibelt med stora 
möjligheter till kompetensutveckling 

på distans.

För att möta de kompetensutvecklings
behov som finns hos Svenska kyrkans 
arbetsgivare erbjuder arbetsgivarorga
nisa tionen dels ett fast kursutbud inom 
arbetsmiljö, arbetsrätt och lön, dels 
skräddarsydda uppdragsutbildningar och 
olika typer av medlemsaktiviteter. I 
pandemins spår har en del fysiska 
ledarskapsutbildningar ställts in eller 
skjutits upp, medan det digitala utbudet i 
form av webbinarier, videokonferenser 
och eutbildningar har utökats till följd av 
en ökad efterfrågan.

Intresset för de grundläggande utbild
ningarna har varit fortsatt stort under 
2021. Coronasmittan har tydlig gjort 
behovet av att ständigt uppdatera sina 
kunskaper om arbetsmiljöfrågor och 
2021 mötte arbetsgivarorganisationen 
cirka 430 kursdeltagare inom det om
rådet – 180 fler än året innan. 

Digitalisering och e-lärande
Arbetsgivarorganisationen fick under året 
god utväxling av de investeringar i nya IT
system som gjordes 2019. Systemen 
används för att administrera kurser och 
paketera digitalt utbildningsinnehåll, 
vilket bland annat kom till stor nytta vid 
planering och uppbyggnad av den stifts
gemensamma utbildning för kyrkoråds
ordförande och vice ordförande som 

lanserades inför den nya mandatperioden 
med start 2022.

Utbildningen har tagits fram med 
resurser från Sensus och Verbum i sam
arbete med stiften, och arbetsgivar
organisationen tog på sig uppdraget att 
projektleda och lägga upp kursinnehållet 
online. Det var ett viktigt steg i den på
gående digitaliseringsresan och gav 
utbildningsenheten möjlighet att kompe
tensutvecklas kring elärande och nya 
verktyg för olika utbildningsformer.

Flexibilitet och fysiska möten
Onlinesatsningen har lagt grund för ett 
allt större inslag av blandat lärande, där 
vissa delar är helt nätbaserade och kan 
genomföras när helst det passar deltag
aren, medan andra delar är lärarledda 
vid ett givet tillfälle. Framöver kommer 
arbetsgivarorganisationen att öka antalet 
eutbildningar för att tillgodose det behov 
av kompetensutveckling på distans som 
bland annat medlemsundersökningen 
visat.

Pandemin har lyft fram styrkan i digita
la alternativ som ger deltagarna ökad 
flexibilitet och minskat behov att resa 
vilket möjliggör för exempelvis mindre 
församlingar att delta i olika utbildnings
sammanhang. Samtidigt finns ett upp
dämt behov att träffas fysiskt, inte minst 
inom ledarskapsprogrammen, som till 
stora delar bygger på relationsskapande 
och erfarenhetsutbyte av ibland känsliga 
frågor. Arbetsgivarorganisationen kom
mer kontinuerligt att utvärdera hur man 
når ut med kompetens och kvalitet i det 
växande utbudet av utbildningar på 
distans, på plats i kurslokal eller hos 
medlemmarna i församlingar och 
pastorat.
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UTBILDNINGSENHETEN

Onlinesatsning bäddar 
för blandat lärande

”Pandemin har lyft fram 
styrkan i digitala 

alternativ. Samtidigt 
finns ett uppdämt behov 

att träffas fysiskt.”

Evelyn Hejlesen, chef för 
utbildningsenheten

DET VIKTIGASTE UNDER ÅRET
  Fortsatt anpassning av kurs
utformning utifrån pandemins 
utveckling
  Långsiktig satsning på ledar
skapsprogram och utbildning 
inom arbetsmiljö
   Kompetensutveckling kring 
elärande och att skapa online
utbildningar
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UTBILDNINGAR 2021

 Öppna Uppdrags- 

Namn utbildningar utbildningar Deltagare

Arbetsrätt och lön   

Arbetsrätt i Svenska kyrkan, Steg 1 (2 dagar) 3 1 91

Arbetsrätt i Svenska kyrkan, Steg 2 (2 dagar) 2  43

Arbetstider och schemaläggning (1 dag) 3 2 96

Grundläggande lönebestämmelser (1 dag) 1  10

Introduktion till arbetsrätten, e-utbildning 1  104

Löneberäkning (2 dagar) 2  19

Lönekartläggning (1 dag) 1 2 56

Löneprocessen - så gör du, inspelat webbinarium 1  69

Löneprocessen - så gör du, webbinarium 1  121

MBL-vad arbetsgivaren ska kunna (1 dag) 1  30

MBL-förhandling, så går det till , e-utbildning 1  31

Rättvisa löner - metod för lönekartläggning, e-utbildning 1  44

Sätta lön (1 dag) 6  132

Delsumma 24 5 846

Arbetsmiljö   

Arbetsanpassning och rehabilitering 1  11

Arbetsmiljöansvaret på kyrkogården 2  32

Att vara skyddskommitté (1 dag) 3 2 91

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (4 dagar) 2 2 62

Kränkande särbehandling och konflikter (2 dagar) 1 2 43

Kyrkorådets arbetsmiljöansvar 3  24

Organisatorisk och social arbetsmiljö 1 1 38

Så hanterar du risk- och missbruk 1  9

Övriga arbetsmiljöutbildningar  6 121

Delsumma 14 13 431

   

Styra och leda   

Arbetsledarutbildning för vaktmästare på kyrkogård och i kyrka (totalt 8 dagar) 2  49

Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan (totalt 10 dagar) 3  56

Formalia vid styrelsemöten (1 dag) 2  35

Kyrkogårdschef NU 2  24

Kyrkoherde idag (totalt 9 dagar) 1  14

Ledarutveckling för kyrkoherdar 1  8

Delsumma 11  186

   

Totalt 49 18 1463
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Medlems-
aktiviteter 
och informations 
satsningar

 2021 2020 2019

HR-dag* 1  

Antal deltagare 113  

HR-forum **) 9 15 

Antal deltagare 858 1180 

Ordförandeforum* 3  

Antal deltagare 75  

Ordförandeträffar   4 6

Antal deltagare  104 161

Kyrkoherdeforum* 4  

Antal deltagare 91  

Kyrkoherdeträffar  4 3

Antal deltagare   87 41

Ordförande- och kyrkoherdeforum* 1  

Antal deltagare 27  

Ny som kyrkoherde/kyrkoherde på ny post* 1  

Antal deltagare 16  

Avtalsinformation 2 4 

Antal deltagare 107 552 

Inspirationswebbinarium för arbets- 
givare intresserade av Akka*) 1 

Antal deltagare 37  

Fördjupningswebbinarium för arbets- 
givare anmälda till Akka*) 1 

Antal deltagare 68  

Informationswebbinarium om Akka    1

Antal deltagare   70

Nätverksträff/tematräff för kyrko-
gårdschefer 2 2 

Antal deltagare 28 22

* Nytt för 2021, ordförandeforum, kyrkoherdeforum, ordförande och kyrkoherdeforum, HRdag, 
Inspirationswebbinarium för arbetsgivare intresserade av Akka, Fördjupningswebbinarium för arbets
givare anmälda till Akka samt Ny som kyrkoherde/kyrkoherde på ny post.
** Nytt för år 2020 i samband med pandemin, i snitt har ca 8590 deltagit vid varje tillfälle men ej 
en skilda deltagare. Många har deltagit vid alla eller flera tillfällen.

Arbetsgivarkonferenser ges vart 4:e år och nästa gång är 2022
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Förvaltningsberättelse
Hur Svenska kyrkans 
arbetsgivar   orga nisa
tions ändamål har 
främjats under 
räkenskapsåret

Arbetsgivarfrågor 
  Avtalsfrågor

Under 2021 har mycket arbete lagts ned 
på remissvar, utredning och överlägg
ning ar med arbetstagarorganisationerna 
angående ett reviderat omställningsavtal 
och förändringar i allmänna villkors
avtalet med anledning av de så kallade 
bok stavs utredningarna. Under senare 
delen av 2021 har också förberedelse 
inför avtalsrörelsen 2023 genomförts. 
Den 28 december 2021 sades Svenska 
kyrkans avtal 20 och Omställningsavtalet 
upp med anledning av att parterna inte 
enligt plan kunde enas kring ett förslag 
för ett nytt regelverk för omställning 
m m.

  Förhandlingar och domstols processer 
Under året har arbetsgivarorganisationen 
biträtt i domstolsprocesser i tingsrätt och 
Arbetsdomstolen avseende fem stäm
ningsansökningar. Tvisterna har huvud
sakligen handlat om avsked/uppsägning. 
Arbetsgivarorganisationen har genomfört 
tretton centrala förhandlingar, som före
trädesvis har handlat om tvister med 
anledning av brott mot anställnings
skyddslagen och om brott mot medbe
stämmandelagen.

Arbetsmiljöfrågor 
Arbetsgivarorganisationen erbjöd i år 
medarbetar och arbetsmiljöundersök
ningen Akka för femte gången. Antalet 
deltagande arbetsgivare var 85 stycken, 
vilket är en ökning från förra året med 

cirka 20 arbetsgivare. Undersökningen vi
sar på hög trivsel i Svenska kyrkan.

Inför undersökningen erbjöds ett infor
mationstillfälle och för de arbets givare 
som anmält sig erbjöds ett webbi narium 
med fokus på hur arbetsgivaren kan 
arbeta med det resultat som kommer 
fram i undersökningen. Både tillfällena 
var välbesökta. 

Såväl i den studie om diakoners och 
prästers psykosociala arbetsmiljö som 
Malmö universitet tog fram 2018 på 
upp drag av arbetsgivarorganisationen 
som i de två senaste avtalsrörelserna har 
gränssättning mellan arbete och fritid 
lyfts som ett viktigt område att arbeta 
med. 

Inom ramen för avtalsvårdsgrupp ar-
betsmiljö har arbetsgivarorganisation en 
tillsammans med arbetstagarorganisa
tion erna tagit fram ett stödmaterial för 
samtal på arbetsplatser om hållbara 
gränser mellan arbete och fritid. 

I samarbete med Afa försäkring ar
rangerades i slutet av året en användar
konferens för de arbetsgivare inom 
Sven ska kyrkan som använder IA 
trossam fund, ett webbaserat stöd i 
arbetsmiljö arbete, i syfte att möta de 
behov som arbetsgivarna har av utveck
lingar gäl lande stödet. Likaså arrangera
des en konferens för de arbetsgivare som 
genom testkonton prövar IA trossam
fund. Båda tillfällena var uppskattade 
varför återkommande sådana konferen
ser ska planeras. 

Det sker årligen mellan 30–40 arbets
volymmätningar för arbete på kyrko
gården. Under året har ersättningsrekry
te ringar gjort av några mätkonsulter och 
en konferens arrangerades för kompe
tensutvecklings och erfarenhetsutbyte. 

Under året har arbetsgivarorganisa
tionen också tillsammans med Kyrko
kansliet genomfört ett tillfälle för för
djup ning och erfarenhetsutbyte för stif

Verksamhetsberättelse  2021

Verksamhetens art 
och inriktning

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
är arbetsgivar och serviceorganisation 
för Svenska kyrkans församlingar, pasto
rat, stift samt organisationer med nära 
anknytning till Svenska kyrkan. Arbets
givarorganisationen verkar självständigt 
inom ramen för trossamfundet Svenska 
kyrkan. Verksamheten bygger på med
lemmarnas efterfrågan och behov. 

Arbetsgivarorganisationen förhandlar 
om löner och anställningsvillkor för 
Svenska kyrkans cirka 22 000 anställda, 
ger service och rådgivning i arbetsgivar, 
arbetsmiljö och begravningsfrågor samt 
erbjuder ett omfattande utbud av utbild
ningar. Organisationen företräder i före
kommande fall medlemmarna gentemot 
myndigheter och bevakar gemensamma 
intressen inom verksamhetsområdena. 

Det är viktigt att arbetsgivarorganisa
tion en, förutom daglig rådgivning och 
stöd, både följer och analyserar Svenska 
kyrkans utveckling lokalt, regionalt och 
centralt och verkar för att stödja med
lemmarna i arbetsgivarfrågor vid föränd
rings och utvecklingsprocesser.
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tens handläggare som arbetar med 
arbetsmiljörelaterade frågor. 

Utbildningar konferenser och 
 medlemsaktiviteter
Utbildningsutbudet inom arbetsgivar
organisationen har omfattat 26 (28) 
olika ämnesområden under året. De 
flesta har varit endagsutbildningar. Un
der året genomfördes 79 (58) utbild
ningstillfällen inklusive uppdragsutbild
ningar. Sammanlagt deltog drygt 1 485 
(1 251) deltagare i arbetsgivarorganisa
tionens utbildningar. Under året ställdes 
ytterst få utbildningstillfällen in helt, 
väldigt få genomfördes på plats utan de 
flesta planerade utbildningarna ställdes 
om till att genomföras digitalt.

Arbetsgivarorganisationens utbildning 
och utveckling av chefer och ledare fort
sätter och nya satsningar som pågått 
under året är ledarutvecklingsprogram
met ”Ledarutveckling för kyrkoherdar” 
samt ”Kyrkogårdschef NU”. 

Det tvååriga ledarskapsprogrammet 
”Chefs och ledarskapsutveckling i Svens
ka kyrkan”, som är inne på sitt tjugofjär
de år och ger möjlighet att erhålla 30 
högskolepoäng samt behörighet att söka 
kyrkoherdetjänst för präster har fortsatt 
många deltagare liksom ”Arbetsledarut
bildning för vaktmästare på kyrkogård 
och i kyrka”, som åter var fulltecknat.

Under året har forum för kunskaps
inhämt ning och erfarenhetsutbyte ge
nomförts för ordföranden och kyrko
herdar. Forumen med olika teman varje 
gång ersätter de träffar som tidigare 
erbjuds målgrupperna med ett fast pro
gram som förlagts vid flera tillfällen på 
olika platser i landet. Forumen ger större 
möjlighet att anpassa innehållet utifrån 
deltagarnas behov. 

Tre ordförandeforum, fyra kyrkoherde
forum samt ett gemensamt forum för 
ordföranden och kyrkoherdar har genom
förts. Samtliga forum genomfördes digi
talt och teman har varit coronarelaterade 
frågor, lönebildning, rätt bemanning för 
verksamhetens behov, information om ny 
föreskrift gällande arbetsanpassning, 
förberedelser inför ny mandatperiod och 

vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet.  
Det har varit mellan 1240 deltagare från 
olika stora församlingar och pastorat 
tillhörande olika stift, landsbygd, tätort, 
stad och land vid varje tillfälle. Forumen 
fortsätter under 2022. 

Coronapandemin väckte många frågor 
hos arbetsgivarna och för att fånga upp 
och dela information kring olika frågor 
bjöd arbetsgivarorganisationen in de som 
arbetar med HRfrågor till ett HRforum. 
Forumet har genomförts 9 gånger med 
mellan ca 60100 deltagare per tillfälle. 
Utöver frågor kopplade till coronaviruset 
och covid19 har några tematillfällen 
genomförts gällande andra angelägna 
frågor, såsom t ex kränkande särbehan d 
ling. Forumet är mycket uppskattat och 
fortsätter under år 2022.

I november genomfördes en HRdag 
med 113 deltagare digitalt. 

Inför den nya mandatperioden har 
orga nisationen i samarbete med alla tret
ton stiften, Sensus och Verbum arbe tat 
med att ta fram en onlineutbildning med 
blandat lärande för ordförande och vice
ordförande i kyrkoråd. Arbetsgivarorgani
sationen har bidragit med projektledning, 
sakinnehåll och att förpacka. utbildningen 
på arbetsgivarorganisationens lärplatt
form Skillboost. Utbildningen öppnar i 
januari 2022 och arbetsgivarorganisatio
nen kommer under mandatperioden 
bland annat att administrera anmälningar.

 
Styrelsen
Styrelsen har under år 2021 haft nio sam
manträden varav ett var ett extra sam
manträde med anledning av upp sägning 
av omställningsavtalet och kyrkans avtal. 
Arbetsutskottet har haft åtta sammanträ
den under året. Styrelsens pensionsutskott 
har sammanträtt sex gånger. Arbetsgivar
organisationens fullmäktige har under 
året hållit två digitala sammanträden. 

Vid höstens fullmäktigesammanträde 
fastställdes budget för år 2022 med till
hörande verksamhetsplan. Fullmäk tige 
beslutade för andra året i rad att sänka 
medlemsavgiften från 0,63 % av brutto
lönesumman till 0,62 % av bruttolöne
summan. 

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret

Styrelsen fattade under våren beslut om 
att ändra förvaltningen av kassan från 
bankkontoränta till en aktiv förvaltning 
genom ett diskretionärt förvaltningsupp
drag till SEB. Under hösten fattades ock
så beslut om att revi dera placeringsrikt
linjerna.

Under året har styrelsen tagit beslut 
om att medlemstidningen Ducatus ska 
vara en gratis medlemstidning. Organi
sationen har också fått fem nya medlem
mar i from av närstående organisationer. 
Vidare har sex stycken serviceavtal kon
verterats till fullvärdiga medlemsavtal. 
En slutrapport har mottagits av styrelsen 
gällande Omställning och förändrings
ledning.

I december fattade styrelsen beslut om 
att säga upp Omställningsavtalet och 
Sven ska kyrkans avtal 20, per den 31 
december 2021.

Förvaltningsresultaten i Kyrkans pen
sion har under ett antal år varit mycket 
goda och konsolideringsnivån i den för
månsbestämda avdelningen överstiger 
sedan några år tillbaka det övre inter
vallet. Den partsammansatta styrelsen 
för Kyrkans pension beslutade därför 
redan 2019 att rabattera pensionspremi
erna för den förmånsbestämda pensio
nen inom KAPKL, det gamla tjänstepen
sionsavtalet som fortfarande gäller för 
arbetstagare som är födda 1958 eller 
tidigare. Styrelsen beslutade även under 
2020 och 2021 att rabattera premierna. 
Det innebär att arbetsgivarna inom 
Svens ka kyrkan inte heller för räken
skaps året 2021 kommer att debiteras 
någon premie för de förmånsbestämda 
pensionerna. För arbetsgivarorganisatio
nen innebär det en förbättring av resulta
tet med 644 tkr, vilket motsvarar rabatte
rad premiekostnad inklusive löneskatt.

Verksamhetsberättelse 2021
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1)  Genom åren har flera församlingar lagts samman 
och antalet ekonomiska enheter är inte jämförba-
ra mellan åren. Medlemmar är ekonomiska enhe-
ter inom Svenska kyrkan samt organisationer 
med nära anknytning till Svenska kyrkan.

2)  Medlemsavgifterna tas ut med angivna procent-
satser på medlemmarnas bruttolönesummor.

3)  Antalet tjänster redovisas enligt Bokföringsnämn-
dens rekommendation och avser helårsarbetare.

4)  Kassalikviditet: Omsättningtillgångar minus lager, 
dividerat med kortfristiga skulder.

5)  Soliditet: Justerat eget kapital i procent av ba-
lansomslutning.

6)  Värdesäkring av eget kapital: Årets resultat 
dividerat med ingående eget kapital.

Flerårsöversikt

Verksamhetsberättelse  2021

Allmänna förutsättningar  2021  2020  2019  2018  2017

Antal medlemmar, st. 1)  645 634 636 635 632

Medlemsavgift 2)  0,63 0,68 0,68 0,68 0,68

Medeltal anställda 3)  32 33 33 37 35

Intäkts- och kostnadsanalys, tkr

Verksamhetens intäkter  62 601 56 713 64 675 63 516 60 869

Verksamhetens kostnader  -56 478 -51 795 -56 921 -63 942 -58 133

Resultat från finansiella investeringar  780 612 854 862 1 082

Bokslutsdisposition  - - - - 450

Årets resultat  6 903 5 530 8 608 435 4 269

Personalkostnader/verksamhetsintäkter  54,9 % 55,6 % 49,6 % 57,0 % 52,7 %

Avskrivningar/verksamhetsintäkter  1,3 % 1,5 % 1,3 % 1,1 % 0,1 %

Ekonomisk ställning

Kassa, bank, korta placeringar, tkr  23 956 60 069 45 119 42 037 43 375

Kassalikviditet 4)  239 % 388 % 598 % 337 % 426 %

Soliditet 5)  85,6 % 80, 0 % 88,0 % 79,0 % 83,0 %

Värdesäkring av eget kapital 6)  10,0 % 8,7 % 15,6 % 0,8 % 8,5 %
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Resultaträkning
  2021  2020

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter   54 646 50 570

Övriga verksamhetsintäkter    7 955 6 143

Summa verksamhetens intäkter   62 601 56 713

Verksamhetens kostnader

Kostnad för varor, material och köpta tjänster   -4 394 -4 313

Övriga externa kostnader   -16 906 -15 105

Personalkostnader    -34 384 -31 541

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar    -794 -836

Summa verksamhetens kostnader   -56 478 -51 795

Verksamhetens resultat   6 123 4 918

Resultat från finansiella investeringar  

Resultat från finansiella anläggningstillgångar   538 498

Nedskrivning/återföring av nedskrivning värdepappersfond  - -6

Realisationsresultat från övriga finansiella tillgångar    151 -

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   93 123

Räntekostnader och liknande resultatposter   -2 -2

Summa resultat från finansiella investeringar   780 612

Resultat efter finansiella poster   6 903 5 530

Skatt årets resultat   -  -

Årets resultat   6 903 5 530
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Balansräkning

DUCATUS Nr 2•2022   37

Verksamhetsberättelse  2021

Tillgångar  2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier   546 933

Förbättringsutgifter på annans fastighet    1 274 1 681

Summa materiella anläggningstillgångar   1 820 2 614

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav    56 416 17 487

Summa anläggningstillgångar   58 236 20 101

Omsättningstillgångar

Varulager    146 238

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar   750 1 247

Aktuell skattefordran   888  888

Övriga fordringar   2 757 1 957

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    2 238 1 782

Summa kortfristiga fordringar   6 633 5 874

Kassa bank

Kassa och bank    23 956 60 069

Summa omsättningstillgångar   30 735 66 180

Summa tillgångar   88 971 86 282

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat   69 281 60 751

Ändamålsbestämda medel pension   - 3 000

Årets resultat   6 903 5 530

Summa eget kapital   76 184 69 281

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder   3 042 2 702

Övriga skulder    876 855

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   8 869 13 444

Summa kortfristiga skulder   12 787 17 001

Summa eget kapital och skulder   88 971 86 282



PANDEMIN HAR OTVETYDIGT satt sina spår 
i det svenska samhället. Många av oss har 
förlorat någon närstående, sjukvården 
har tidvis arbetat under oerhört stark 
press, skola, företag och organisationer 
har tvingats organisera om och digitali
sera sin verksamhet. Så även arbetsgivar
organisationen. 

Stora delar av år 2021 bedrev vi vår 
verksamhet i digital form, i olika nätverk, 
forum, medlemsaktiviteter, utbildningar 
och vissa inslag i de längre ledarskaps
pro gram men. Tankarna på att börja 
arbeta mer digitalt hade funnits ett tag, 
pandemin tvingade oss att öka takten i 
omställningen. Med positivt resultat, mot 
bakgrund av allt det mörka. Antalet del
tagare i de olika verksamheterna ökade, 
och vi har alla gjort stora tidsvinster och 
kostnadsbesparingar genom att mötas 
digitalt. Arbetsgivarorganisationen har 
definitivt hittat nya modeller för möten 
och utbildningar och kommer framöver 
att blanda fysiska möten med digitala. 

Året 2021 har även inneburit att 
arbets givarorganisationen alltmer behö
ver beakta det långsiktiga perspektivet i 
verksamheten, framförallt för att vi ska 
uppnå en medlemsnytta som ligger i 
framkant, med framförhållning för er 
medlemmar. Det handlar både om 
strategiska frågor och om ekonomi och 
medlemsavgiftens storlek. 

Under 2021 har styrelsen beslutat att 
placera organisationens eget kapital i ett 
diskretionärt* förvaltningsuppdrag. Vår 
bedömning är att detta kommer att med
föra en betydligt högre avkastning av de 
finansiella tillgångarna än tidigare och 
bidra till en fortsatt sänkning av med
lems avgiften. 

Medlemsavgiften för 2021 är 0,63 % 
(2022: 0,62 %) av bruttolönesumman 
och från 2019 har medlemsavgiften 
sänkts med 0,05 %. Styrelsen planerar för 
en fortsatt sänkning även för år 2023. 

Hösten 2021 genomfördes kyrkoval i 
Sverige. I juni 2022 tillträder arbetsgivar

FULLMÄKTIGE
Arbetsgivarorganisationens fullmäktige väljs av dess arbets givar
konferenser, vars ombud i sin tur väljs av kyrkofull mäktige 
respektive stiftsfullmäktige. Det sammanträder två gånger per år. 

Vårens fullmäktige fick ställas in och istället avhandlades både 
årsredovisning och budget vid vårt ordinarie fullmäkt ige i 
november, vilket skedde digitalt. Mot bakgrund av det överskott 
som genererats kopplat till coronaeffekter beslutade fullmäktige 
om en rabatt på 7 mkr på 2021 års medlemsavgift. Vidare 
beslutade fullmäktige om en sänk ning av medlemsavgiften från 
0,68 % till 0,63 % av lönesumman. 

En förteckning över fullmäktigeledamöterna återfinns på: 
www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

JÖSTA CLAESON
ordförande i styrelsen för 
Svenska kyrkans arbets

givarorganisation

Arbetsgivarorganisationens styrelse 2019–2022
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Från vänster: Birgitta Wrede , andre vice ordförande (Strängnäs stift), 
StigGöran 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), 
AnneMarie Hansson (Lunds stift), Stefan Jonäng (Uppsala stift), Tommy 
Eriksson (Härnösands stift), Christina Eriksson (Västerås stift).
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*diskretionär: förvaltning där en förvaltare kan köpa och sälja värdepapper och dylikt utan ägarens medgivande vid varje tillfälle. Källa: Synonymer.se

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Vi rustar inför framtiden 
och nya utmaningar 

organisationens nyvalda fullmäktige. Den 
1 januari 2023 tillträder organisationens 
nya styrelse. 

Tidningen Ducatus har genomgått en 
lättare ansiktslyftning och ingår numera i 
medlemsavgiften, med en prenumera
tions stock på omkring 4 300 mottagare. 
Gensvaret på detta har varit positivt, och 
våra kontakter med läsarna ger vid 
handen att tidningen uppfattas som den 
självklara rösten för arbetsgivarfrågor 
inom Svenska kyrkan. 

Prästbanken lanserades under 2020 – 
en möjlighet för arbetsgivare i behov av 
tillfällig resurs att få kontaktuppgifter till 
pensionerade präster som känner att de 
vill fortsätta bidra inom Svenska kyrkan. 
Satsningen har mottagits väl. Inlednings
vis har intresset från församlingar varit 
större än det från pensionerade präster. 
Något vi planerar att försöka åtgärda 
under år 2022. 

Slutligen vill jag tacka styrelsen för gott 
samarbete och inspirerande samtal, allt 
med målet att rusta våra medlemmar 
inför framtiden.



Behöver du  
terminalglasögon?

Boka tid via Svenska Kyrkans 
avtal med Synologen.

 
www.synologen.se

LEVERANTÖRSGUIDEN

Telefon: 08-94 02 70
info@sela.se • www.sela.se

Leverantör av ljud och 
bildsystem till kyrkor och 

samlingslokaler.

www.begravningar.se

 Begravning

Blyinfattade kyrkfönster
Ett kulturhistoriskt värde som behöver vårdas och bevaras.

Vänd er med förtroende till specialisten 
när det gäller fackmannamässigt utförda

• nytillverkningar • reparationer • restaurationer

Vi erbjuder högsta kvalitet,
40-årig yrkeserfarenhet,
mästarbrev,diplom i
glasmåleri och ett mycket
gediget yrkeskunnande inom:
• Blyinfattade fönster
• Glasmåleri
• Restauration
• Konservering
• Reparation
• Rådgivning
• Åtgärdsprogram

fönster till kyrkor och sakrala byggnader

Godkänd av riksantikvarieämbetet

Stenhuggaregatan 1, 573 34 Tranås
tel/fax 0140-182 20, www.wbglaskonst.se

• Design och tillverkning av färgade 

Stenhuggaregatan 1
573 34 Tranås
Tel/fax 0140-182 20
Email: info@wbglaskonst.se

www.wbglaskonst.se

 Glaskonst Bildskärmsglasögon

Affärssystem och  
IT-support som gör 
ditt jobb enklare.

Läs mer på eniac.se

 IT Inredning Offentlig miljö  Ljud & Bild  Utrustning & skydd

 Försäkringar

”Bästa försäkring  
till lägsta kostnad”  

Nu i nya färger.

kyrkansforsakring.se

SPECIALISTEN PÅ  
VERKTYG, YRKESKLÄDER 

OCH SKYDD.
Information om hos hittar du 
på swedol.se och grolls.se
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Axvallavägen 27
SE-53273 Varnhem
Tel: 0511-607 98

E-mail: hb@aspelid.se             

aspelid ab
Möbler & Inredning

www.aspelid.se

Vi stärker det 
som finns kvar 
och som är 
nära att dö.
Uppenbarelseboken 3:2

www.open-doors.se



Effektiv fakturaattest i Nya Aveny
Med vår nya attestfunktion kan du granska och godkänna leverantörsfakturor 
direkt i mobil, surfplatta eller dator. Som attestant får du vägledning att kontera 

inom ditt ansvarsområde och enligt församlingens regler. Konteringshjälpen är lättillgänglig 
och sökning kan göras både på siffror och benämning. Dessutom är det möjligt att titta 
på historik och välja kontering från tidigare attesterade fakturor. 
Att bifoga ett dokument till en faktura är enkelt - fotografera och bifoga direkt i 
mobilen utan onödiga omvägar. 

Snabbfiltrering och flexibelt kolumnval gör det enkelt att få en tydlig och 
anpassad överblick. Verktyget ger också fler urvalsmöjligheter för att 
underlätta sökning och analys vid uppföljning av leverantörsfakturor för 
exempelvis en specifik verksamhet eller projekt. 

Välkommen till Eniac – system med omtanke  
Läs mer på eniac.se eller kontakta oss på sales@eniac.se


