Anföranden

Tisdagen den 22 november 2016

§ 135 Gemensamt verktyg för arbetsmiljöundersökning
KENNETH NORDGREN:

Ordförande och bästa kvällsförsamling! Det är ju bra om jag kan fatta mig ganska
kort när en lång dag har blivit sen kväll.
Motion 2016:86 om gemensamt verktyg för arbetsmiljöundersökning har eller
hade från början tre utgångspunkter och det har den fortfarande.
1. Svenska kyrkan har ett arbetsgivaransvar lokalt att undersöka arbetsmiljö och
anställda medarbetarförhållanden utifrån arbetsmiljölag, föreskrift om systematiskt
arbetsmiljöarbete och ytterligare inskärpt ansvar sedan den 31 mars i år, då den nya
föreskriften från Arbetsmiljöverket kom om Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Det finns ett sådant ansvar att göra en undersökning.
2. Detta görs inte överallt inom Svenska kyrkan på ett tillräckligt strukturerat sätt
av alla lokala arbetsgivarenheter.
3. Där det görs, i de flesta församlingar och pastorat, finns det generellt en avsaknad av ett kyrkligt anpassat verktyg för att få fatt på hur det är ställt med arbetsmiljön.
Det här ledde fram till motionens förslag att tillse att ett sådant verktyg skulle
erbjudas. När motionen var i rullning i nomineringsgruppen FiSK blev det klart att
SKAO, vår arbetsgivarorganisation med sitt ansvar för kyrkliga arbetsgivarfrågor,
tog över ett redskap för detta framtaget i och av Göteborgs fortfarande levande
kyrkliga samhällighet.
Det här redskapet, AKKA (Arbetsklimat i kyrkan), är bättre än de vi inte har haft
tidigare på de flesta andra kyrkliga håll. Motionens sakliga intention uppfylls därmed och då kan dess från början formella ambition med uppdrag till kyrkostyrelsen
upplösas precis som Tillsyns- och uppdragsutskottet föreslår. Som motionär ansluter
jag mig därmed alltså till utskottets mening att motion 2016:86 sedan en väldigt kort
tid tillbaka kan anses besvarad.
EMILIA LINDSTRAND:

Ordförande! Jag företräder Tillsyns- och uppdragsutskottet. Utskottet är enigt med
motionären. Det behövs ett gemensamt verktyg för att undersöka och utveckla
arbetsmiljö i församlingar och pastorat. Därför är det glädjande att ett sådant
kyrkligt anpassat verktyg blir tillgängligt 2017. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut är därför att kyrkomötet beslutar att motion 2016:86 är besvarad. Jag yrkar
bifall till Tillsyns- och uppdragsutskottets förslag.
Beslut i ärendet återfinns i kyrkomötets protokoll, § 155.
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