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Jämställdheten i Svenska kyrkan

Sammanfattning
I detta betänkande behandlas kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2016:4 Jämställdheten
i Svenska kyrkan. I skrivelsen ryms förutom statistiskt material även analys och en
beskrivning av det löpande arbete som görs på nationell nivå för att främja jämställdhet. Utskottet uppskattar den återkommande rapporteringen över jämställdhetssituationen i Svenska kyrkan och riktar ett varmt tack till kyrkostyrelsen. Utskottet
föreslår att KsSkr 2016:4 läggs till handlingarna.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att lägga 2016 års jämställdhetsskrivelse till handlingarna.

Skrivelsens förslag
Kyrkostyrelsens skrivelse 2016:4 Jämställdheten i Svenska kyrkan
Kyrkomötet beslutar att lägga 2016 års jämställdhetsskrivelse till handlingarna.

Bakgrund
I enlighet med ett ombudsmötesbeslut 1998 lämnar kyrkostyrelsen en gång under
varje mandatperiod en redogörelse av jämställdheten inom Svenska kyrkan till
kyrkomötet. Redovisningen ska ske vid en sådan tidpunkt att den kan få betydelse
för nomineringarna inför nästföljande kyrkoval.
I årets skrivelse ingår statistiska uppgifter om könsfördelningen bland förtroendevalda och anställda inom Svenska kyrkan. I fråga om förtroendevalda på den
nationella nivån redovisas även åldersfördelningen och i fråga om samtliga anställda
även lönespridning och arbetstid, det vill säga hel- och deltid, samt timanställning.
Vidare redovisas en analys av det statistiska materialet samt en beskrivning av det
arbete som löpande bedrivs på den nationella nivån för att främja jämställdheten
mellan kvinnor och män både i det nationella och i det internationella arbetet.
Avslutningsvis konstaterar kyrkostyrelsen att 31 procent av det totala antalet
kyrkoherdar är kvinnor vid mätningstillfället, vilket innebär en procentuell ökning
med 6 procent i jämförelse med tidigare redovisning. Likaså redovisas en betydande
procentuell ökning av antalet kvinnor i arbetsledande komministerfunktion från 31
till 48 procent. I församlingsråden är det en övervikt av kvinnor, såväl i ordförandesom ledamotställning till skillnad från i kyrkofullmäktige och kyrkoråd där det i
likhet med tidigare år finns en övervikt av antalet kvinnor som ledamöter och en
övervikt av antalet män i ordförandeställning. På stiftsnivå finns fortfarande en övervikt av män i samtliga funktioner. Kyrkostyrelsen ser därför skäl att även i denna
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skrivelse uppmärksamma nomineringsgrupperna på obalansen ur ett jämställdhetsperspektiv. Kyrkostyrelsen ser även en brist i biskopskollegiet ur jämställdhetsperspektiv som påverkar sammansättningen av Läronämnden.
Kyrkostyrelsen lyfter även frågan om arbetsrelaterad stress inom Svenska kyrkan
och redovisar insatser för att söka lösningar i samarbete med Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation.

Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att lägga 2016 års jämställdhetsskrivelse
till handlingarna.
Utskottet anser att kyrkostyrelsens återkommande skrivelse om jämställdheten i
Svenska kyrkan är en intressant redovisning som ger god inblick inom detta område.
Utskottet uppskattar möjligheten att studera hur situationen utvecklats sedan
föregående mätning. Det statistiska materialet, analysen och beskrivningen av det
löpande arbete som bedrivs på den nationella nivån för att främja jämställdheten
utgör ett användbart material som grund för de fortsatta strävandena för jämställdhet.
Utskottet har tagit del av skrivelsen i sin helhet och vill rikta ett varmt tack till
kyrkostyrelsen för denna värdefulla presentation.
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