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Statsrådet

Till

och

chefen

för

Regeringen

bemyndigade

Kulturdepartementet

den 21 december

beslut

genom

1995 chefen

att tillkalla
en
numera för Kulturdepartementet,
för att utreda vissa frågor om Svenska kyrkans persooch
trossamfundens
skattestatus
till trossamfunden,

för Civildepartementet,
särskild
nal,

utredare

statsbidrag

Med

finansiering.

stat-kyrkarefonnens
sågs den 1 januari

1996

stöd av detta bemyndigande
utGörel Bohlin att vara utre-

landshövdingen

dare.
fr.o.m. den 26 februari
1996 t.o.m.
förordnades
Såsom sakkunniga
Hans
den 31 mars 1997 ombudsmannen
Lars Enroth, ombudsmannen
Milton,
generalsekreteraren
Kind, ombudsmannen
Gerda Kuylenstiema
Jan-Erik

kanslirådet

f.d.

Levy,

Lindén,

Lars

departementssekreteraren

fr.o.m. den 19 mars
Zaid
och ombudsmannen
1996 t.o.m. den 31 mars 1997 musikdirektören
Bjurek och fr.o.m. den 8 oktober 1996 t.o.m. den 31 mars 1997 departeentledigades
Ulrika
Lindström
Strömberg.
mentssekreteraren
Ingrid

Ulrika

Lindström,

fr.o.m.

den 8 oktober

Som experter
1997

mars
Bergendal,

sekreteraren
Till

mars
Ylva Wåhlin.

1996.

förordnades

fr.o.m.

den 26 februari

kammarrättsassessom,
kanslirådet
Kristina

sekreterare
1997

Lars Sköld,

ekonomisekreteraren

Ingrid
Lindahl

förordnades

hovrättsassessom

Carlberg,

1996 t.o.m. den 31
Lars
departementsrådet,

numera
rådmannen

Eskil

och förhandlingsdirektören
fr.o.m.
Gertrud

Hinn,

personal-

Kurt Nilsson.

den l mars 1996 t.o.m. den 31
och avtalsselcreteraren
Forkman
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har antagit namnet Utredningen om kyrkans personal och
samfundsstöd.
om
I och med att jag nu överlämnar
detta betänkande, Svenska kyrkans
slutfört. Övriga frågor
personal, är uppdraget avseende personalfrågoma

Utredningen

redovisas

i betänkandet

Stöd, skatter

och finansiering,

som överlämnas

samtidigt.
Stockholm

i april 1997

Görel Bohlin

Gertrud

Forkman

Ylva Wåhlin
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Arbetsdomstolens
Allmänt
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rö-
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domar
och förrnånsavtal
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det stat-

liga kollektivavtalsområdet,
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Dnr
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Departementsserien
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Försäldingsbolaget

Gamla
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offentlig
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HA

mellan

Arbetsgivarverket

och

huvudorganisationema
HÖK
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tilläggspension

Kommunala
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huvudavtalet

1994

Kommunalarbetarförbund

Kommunsektoms

Pensions
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m.m.

LH

Stiftelsen

LOA
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Kollektivavtal

beredning
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ner och landsting
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och
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Pasto-
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prop. 1995/96:80,
1995/96:84

pf0p.

proposition

RALS

Ramavtal

bet.

l995/96:KUl2,

rskr.

om löner m.m. för arbetstagare

hos

staten m.fl.

Riktlinj

ebeslutet
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för
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SFS
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för

den
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Svenska

författningssamling
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mission
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ett

friare

för

personalen.

får

kyrkan

Svenska

När

anställningsförhållandena

att följa de lagregler som allmänt
arbetsmarknaden.
Hit hör anställningsskydds-

på den svenska

gäller

Den

staten påverkas
offentliga
regleringen
till

kommer

och anställningarna

upphör

förhållande

och jämställdhetslagen.

lagen, medbestämmandelagen

kommer

en grundlig genomgång av vad förändringen
rörande personalen. Vidare har jag övervägt vilka

Jag har gjort

att innebära
staten och kyrkokommunema
tänkande

i mitt

stjäma

Övervägandena har lett till

givare.

lagstiftning

särskild

Svenska

inom

avgörs

på våren

kyrkan

om avtalsämnen
gånger har mina överväganden

många

Men

inte

behövs

kyrkan.

Viktiga

mellan

och

andra

arbets-

om överom lagändringar,
mellan
staten och Svenska

förslag

och

gångsbestämmelser
kyrkan.
att

att
Svenska

En led-

likställighet

eftersträva

varit

trossamfundet

inom

arbetsgivare

har

åtgärder

därav.

med anledning

bör vidta

En hel

i framtiden.
beslut

lett till

slutsatsen
del

frågor

måste tas av kyrkomötet

1999.

anses allmänt vara en skyddsvärd grupp. Därför ställer
För Svenska kyrkans del tillstaten särskilda krav på alla arbetsgivare.
verksamhet
kommer
anspråk på att en rikstäckande
statens särskilda
Svenska kyrkan måste utforma sin framtida bemanskall upprätthållas.

Arbetstagare

förhållande
formellt

till
utrymme

skall förekomma

hos andra stora privata
är att den utförliga

förhoppning

Min
kommer

till

gemensamma

Anställda
Inom

i
vem som bär arbetsgivaransvaret
Vidare
bör organisationen
ge ett
liknande
det som enligt lag
för personalinflytande,

så, att det framgår
varje arbetstagare.

ningsorganisation

nytta när arbetsgivare
framtid inom Svenska

kyrkan

med kyrkokommunala
år 1999
För

får behålla

att detta

skall

finns

cirka

redovisning

arbetstagare

kyrkan.

21 000 arbetstagare

villkor.
De som är anställda
sina anställningar
över själva
stå klart

som jag har gjort
för sin
planerar

villkor

med kyrkokommunala

Svenska

och

arbetsgivare.

föreslår

jag,

liksom

som är anställda
så vid utgången av
relationsändringen.

Utredningen

om tros-
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samfundens

rättsliga
reglering,
Av den
en övergångsbestämmelse.
och skyldigheter
att alla de civila rättigheter
som en kyrkohar när år 1999 slutar, skall gälla för motsvarande
del av

framgår
kommun
Svenska

kyrkan

år

när

börjar.

2000

kollektivavtal

som Pastoratsförbundet
kommer att bestå.

har slutit

I dag är Pastoratsförbundet

lagen

enligt

arbetsgivarorganisation

den lagregleringen

för

upphävs.

Hur

av kyrkomötet
kollektivavtalen

samhetsformer

får

och arbetstagarnas

Varje

anställd

den s.k. kommunala

kyrkokommunema.

på våren
skall

bestämmas

Viss

till

De cirka

bör

information

har jag

gäller

Det

om vad relationsändringen
Kyrkokommunema
svarar för att

övervägt,
men inte föreslagit,
för kyrkomusiker,
behörighetskraven

lagstiftmyn-

och konflikträtten.

myndighetsutövning
efter utgången

behörighet

bör,

enligt

kommer

att kvarstå bland de anställdas
av år 1999. Jag har funnit att detta inte motiveför den kyrkliga
sekpersonalen. Den offentliga

rar särskilda lagregler
i arbetskonflikter
torns begränsade rätt att vidta stridsåtgärder
inte längre att gälla inom Svenska kyrkan.
Frågan kan
kollektivavtal.

Präster

personalFrågan

anpassas till Svenska kyrkans nya verki förhandlingar
mellan
arbetsgivamas

Vad som skall gälla rörande kyrkomusikers
min mening, bestämmas inom Svenska kyrkan.

uppgifter

kyrkan.

organisationer.
har rätt

områden

dighetsutövningen

framtida

sig. Den
Svenska

att
hur arbetsgi-

1999.

för den egna anställningen.
sådan information
ges i god tid.
På vissa

delegations-

Jag föreslår

Staten bör inte längre reglera

innebär

ningsåtgärder.

också

att de
och arbetstagarorganisationema

varna inom Svenska kyrkan organiserar
och arbetsgivarstrukturen
bestäms inom
behandlas

betyder

Detta

kommer

regleras

och biskopar
3 000 prästerna

och de 14 biskopama

direkt

anledning
av relationsändringen.
förstärkta
anställningsskydd
som gäller

biskopar

har fullmaktsanställningar.

ningama

inte kan avslutas

Alla

får inte sägas upp med
omfattas
av det

präster

vid verksamhetsövergång.

Fullmakterna

innebär

Alla

att anställ-

genom uppsägning.
och skyldigheter
som prästens arbetsgivare i dag har,
på grund av anställningsavtalen
eller anställningsförhållandena,
binder
den
arbetsgivare
även
att ha efter relationsändsom prästen kommer
De rättigheter

ringen.

i

Den

arbetsgivarens

nya arbetsgivaren
ställe.

träder

automatiskt

in

i den

tidigare
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I dag

gäller

regler

i kyrkolagen,

förordningar,

kungörelser

och

för prästemas
anställningsförhållanden.
Innehållet i dessa regler kommer att fortsätta gälla, även om de statliga förkan sedan ändra villkoren
fattningarna
upphävs. Den nya arbetsgivaren

tjänstgöringsföreslcrifter

på samma sätt som dagens arbetsgivare kan göra det i dag.
skall ha arbetsgivaransvaret
Vem som inom Svenska kyrkan
och biskoparna

prästerna

efter utgången

av år 1999 kommer

för

att bestäm-

på våren nämnda år.
mas av kyrkomötet
Jag föreslår att domkapitlen
informerar
varje präst om vad relationsinnebär för den egna anställningen.
bör
ändringen
Arbetsgivarverket
ges samma uppdrag när det gäller biskopama.
Prästen kan enligt anställningsskyddslagen

motsätta sig övergång till
den nya arbetsgivaren.
En präst som gör så bör domkapitlet
säga upp,
förutsatt att prästen inte har fullmakt.
Jag räknar
Svenska

kyrkan

med

går över till
att de cirka 900 fullmaktshavama
Även
i dess nya gestalt.
i anställning
inom Svenska
sådan
mitt
det
förslag,
enligt
uppsägningspräst,
en

kyrkan
behåller

innebär.
skydd som fullmakten
Skulle en fullmaktshavare
föreslår jag
sig övergång
motsätta
hans statligt
till Kammarkollegiet.
reglerade
anställning
flyttas
sådan präst kommer,
enligt mitt förslag,
i Svenska kyrkan
dit han hörde.

stift

arbetskraften

långtidsuthyra
Den statliga
i samband

inom
att vara arbetsskyldig
kommer
Kammarkollegiet

till arbetsgivare

föreslår

att de statliga

kyrkans

räkning

Svenska

för prästerna

kollektivavtalsregleringen

med relationsändringama.

inom

att
En
det
att

kyrkan.

skall avvecklas

Nya kollektivavtal

bör slutas. Jag

sägs upp, så att Svenska kyrkans arbetsgivare och arbetstagare
inte blir bundna av dem efter utgången av år
1999. På våren 1999 bör kyrkomötet
besluta om vem som för Svenska
har tecknats

avtalen

får förhandla
om kollektivavtal.
bör anställningsvillkoren
i de gamla

Till

dess att nya avtal
avtalen kunna

statliga

tillämpas.
Rörande
flikträtt
Jag

behörighetskrav

har jag övervägt

har

för präster,

behovet

valt

bestämmas

lagstadgade

att inte föreslå
inom Svenska kyrkan.

Prästema

Jag

föreslår

rörande

prästers

som arbetstagare på den privata
kan göras i kollektivavtal.

inga

av nuvarande
änstebostäder.

förändringar

och biskopars

får samma
arbetsmarkna-

och biskoparna

konflikträtt

den. Begränsningar

och kon-

myndighetsutövning

för framtiden.
av lagstiftningsåtgärder
får
lagregleiing.
Behörighetskraven

beskattningsregler
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Övrig personal
Utöver

anställda

med

finns ytterligare

som ärkebiskopsämbetets
fonden, har statliga anställningar.

pelvis personalen

anställda

statligt

Svenska

kyrkan,

föras dit genom

inom

och biskopar

präster

Svenska

Vissa

kyrkan.

av
och de som förvaltar
kyrkoAndra har privata. Detta gäller exemvid det rikskyrkliga
kyrkokansliet.

dem,

De

villkor,

kyrkokommunala

några personalgrupper

personal

automatiskt

övergår

till

anställning

inom

på liknande

sätt som prästerna. De privat anställda kan
avtal mellan nuvarande arbetsgivare och Svenska kyr-

kan.

Pensioner
De som är och har varit anställda inom Svenska kyrkan har anspråk på
avtalspensionsförmåner
som har tjänats in under utfört arbete. Arbetsgivama står alltså i skuld till arbetstagare och före detta arbetstagare.
bortfaller

beskattningsrätten

När

och kyrkolagen
upphävs krävs en
Jag föreslår att en
av pensionsåtagandena.
används för att bilda en Svenska kyrkans
bör ske redan före relationsändringen.
När

annan fonn av säkerställande
del av kyrkofondens
kapital

pensionsförening.
arbetsgivarna

Detta

har anslutit

sig kommer

ansvaret

för pensionsåtagandena

Arbetsgivarnas
att bäras av föreningen.
ansvar blir att överföra medel
för de åtaganden som har gjorts före relationsändringen
och att sedan
betala löpande avgifter för fonderingar
till säkerhet för nya åtaganden.
Grundkapitalet
betalas

räknas

in. Genom

undgår arbetsgivaren

till

arbetsgivarna

godo i förhållande

ansluta sig till
som möjligt
växer hos honom.
att pensionsskulden

att så snart

I en försäkringsförenings
styrelse
organisationer
representerade.
nas

är arbetsgivamas

till

vad som
föreningen

och arbetstagar-

För pensionsåtagandena
till prästerna kommer det vid utgången av
år 1999 att finnas erforderligt
kapital avsatt i kyrkofonden.
Det avsatta
kapitalet bör, enligt min mening, redan tidigare föras över till den pensionsförening
som bildas.
För pensionsåtagandena
kor

finns

erforderligt

inte hos alla.

enhetligt
väljer
ansluta

till

Skuldema

sätt. Jag räknar

att genast

fondera

har skett bör arbetsgivarna
av sådant

med kyrkokommunala

med

villmen
på ett
sedan

att en stor del av arbetsgivarna
medel avseende gjorda åtaganden, genom

sig till pensionsföreningen.

åtaganden

de anställda

avsatt hos många kyrkokommuner,
måste inför relationsändringen
beräknas

kapital

Till

lämpligen

att

dess att ett sådant säkerställande
kreditförsäkra
sina skulder. För

slag som inte kan kreditförsäkras,

föreslår

jag att

SOU 1997:44
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åtaganden som varken har
staten mot avgift ställer garanti. Kvarstår
eller kunnat kreditförsäkras
skall Svenska kyrkan,
enligt
garanterats
mitt förslag, bära ett solidariskt
förslag
bygger
på
Detta
att
ansvar.
Svenska

kyrkan

tillräcklig

säkerhet.

Tio

kommer

att

disponera

år efter relationsändringen

avsättningar

som
relationsändringen.

bör alla arbetsgivare

hela

motsvarar
Jag föreslår

kyrkofonden,

den

därför

pensionsskuld
att arbetsgivarna

som
ha kunnat
fanns

som
åläggs

utgör
göra
vid

skyl-

fondera sina åtaganden.
att senast tio år efter relationsändringen
förslag är att det sker i den nämnda pensionsföreningen.
När detta
skett behövs ingen annan säkerhet.

dighet
Mitt

17
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Författningsförslag

till

Förslag

a

bestämmelser

Svenska

lagen l998:xxx

om

till

bestämmelser

Förslagen

övriga

kyrkautredningar.
samfundens

färliga

i lagen l998:xxx

Detta

rättsliga

innehåll

förslag

införande

av

kyrkan

av andra statpå att Utredningen
om trostre bestämmelser
av det unge-

i denna lag läggs

bygger
föreslår

reglering

som anteclcnats

om

nedan under 3-5 §§.
3 §

Utformas

av Utredningen

om trossamfundens

rättsliga

reglering.

och skyldigrättigheter
klargör att kyrkokommunernas
heter vid relationsändringen
till
motsvarande
delar
övergår
av Svenska

Bestämmelsen

kyrkan.
4 §
Utformas

av Utredningen

Bestämmelsen

myndigheter

klargör
skall

om trossamfundens
hur

handläggas

rättsliga

kyrkliga

oavgjorda

reglering.

ärenden

hos statliga

vid relationsändringen.
5 §

Utformas

av Utredningen

Bestämmelsen

klargör

om trossamfundens
att kyrkomötet

1999 får

rättsliga

reglering.

besluta för framtiden.
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12§
En präst som är anställd med fullmakt
inom Svenska kyrkan får inte
Så länge anställningen
består gäller
sägas upp från den anställningen.
fullmakten
medför.
även i övrigt de rättigheter och skyldigheter
som
13§
För

en kyrkomusiker
som är anställd
kyrkan gäller 14§ lagen 1992:301

Svenska

lagen 1992:300

även efter utgången

med

konstitutorial

om införande
av år 1999.

inom

av kyrko-

14§
har arbetsgivaransvaret

Kammarkollegiet
eller

statliga

statligt

den l januari

reglerade

för

anställning

inom

en arbetstagare
vars
Svenska kyrkan består

2000.
15§

För en präst eller biskop som avses i 14 § gäller 34 kap. 1-2 och 91992:300.
Kammarkollegiet
utför de
samt 35 kap. kyrkolagen
uppgifter
ankommer
på något organ
som enligt dessa bestämmelser
18

inom

Svenska

kyrkan.

arbete

prästerligt

Prästen

inom

det stift

eller

biskopen

att utföra allt
av år 1999 hade

är skyldig

där han vid utgången

sin anställning.
16§
En arbetsgivare
år 2009 säkerställa

inom

Svenska

sina åtaganden

före den l januari

intjänade

säkring

eller

tryggande

2000.

kyrkan

skall

avseende
Detta

senast vid utgången av
pensionsrättigheter
som är

skall

på något

av de sätt som anvisas
pensionsutfåstelse
av
m.m.

ske genom pensionsföri lagen 1967:531
om

17§
Svenska

kyrkan
nade

kyrkan svarar solidariskt
med arbetsgivarna
för sådana åtaganden avseende pensionsrättigheter

före

den

1 januari

16 § eller garanterats

2000

av staten.

och som varken

inom

Svenska

som är intjähar säkerställts
enligt

SOU 1997:44
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till

Förslag

b

Lag l998:xxx
for

rätt

vissa

kommun
till

frågor

i lagen 1954:

ändring

om

uppdraga

att

130

beslutanderätten

om

i

av kommuner

sammanslutning

föreskrivs
det att lagen 1954:130
om rätt for kommun
till
sammanslutning
beslutanderätten
i
vissa
frågor
uppdraga
att
av
kommuner
skall ha följande lydelse.

Härigenom

Nuvarande

lydelse

lydelse

Föreslagen

sammanslutning
av kommuner
som tillhör
medlemmarnas
intresse
såsom
tillvarataga

med

Kommun,

att
arbetsgivarorganisation,
bindande

verkan

enhetligt

reglera

munens tjänst,
att fastställa.

äger uppdraga

åt sammanslutningen
kollektivavtal

för kommunen

genom
for
anställningsvillkoren

vilkas

det icke

villkor

sådana

ankommer

uppgift

arbetsgivare

eller

att med
annorledes

arbetstagare

på statlig

i kom-

myndighet

enligt första stycket
att uppdrag
lämnas av nämnd, som handlägger
frågor om anställningsvillkor
arbetstagare i kommunens
tjänst.

för

jämställs

i

Kommunen

Med

äger

kommun

denna

lag

jämställas

församling,
och

cynalsamhälle
tingsk0mmun

borgerlig

bestämma

eller

ävensom

kyrklig,

i

munilands-

Med
denna

lag träder i kraft

annan,
kommu-

den 1 januari

lag

kommunal

nal förvaltningsenhet.

Denna

kommun

2000.

landsting

får

och .annan

forvaltningsenhet.
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till

Förslag

c

Lag l998:xxx

offentlig

om

lagen 1994:260

anställning
det att l-3 samt 6
skall ha följ ande lydelse.

anställning

Nuvarande

av

föreskrivs

Härigenom

offentlig

ändring

om

lydelse

lagen

Föreslagen

1994:260

om

lydelse

1§
I denna lag finns

riksdagen

särskilda

och

dess

föreskrifter

om arbetstagare
och

dess

myn-

myndigheterna

under

rege-

de

försälcrings-

l.riksdagen

myn-

digheter,

hos

digheter,
under

myndigheterna

rege-

ringen,

ringen,

kyrkomötet

och

dess myn-

digheter,

allmänna

kassoma.

de

allmänna

försäkrings-

kassoma.
Särskilda
föreskrifter
om arbetstagare
som avses i forsta
finns också i lagen 1994:261
fullmaktsanställning.
om

stycket

2

2§

Följande
gäller

föreskrifter

också

kommuner,

landsting,

nalförbund,

församlingar

kyrkliga

i lagen

arbetstagare

samfälligheter,

hos

kommuoch

föreskrifter

Följande
gäller

också

kommuner,

landsting

munalförbund,

i lagen

arbetstagare
och

hos
kom-

nämligen

nämli-

gen
23-29

om arbetskonflikter,
första stycket om vissa
medbestämmande
i arbetslivet.
42§

Föreskrifterna
också arbetstagare

i

undantag

från

lagen

1976:580

30§
hälsoundersökningar
om periodiska
hos kommuner
och landsting.

om
gäller

SOU 1997:44
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Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

3§

Lagen gäller

inte

Lagen gäller

statsråden,
ombudsmän,

riksdagens

biskopar

eller

avses i kyrkolagen
4. arbetstagare
anställda
utomlands
svenska

inte

statsråden,

av
och

präster

som

som är lokalsvenska
staten
inte

som är lokalsvenska
staten

av
och

som
svenska medborgare,

inte

är

arbetstagare som har anvieller skydsats beredskapsarbete
dat arbete.

är

justitieråden

om bedömningsgrunder
om arbetskonflikter.

arbetstagare
utomlands

arbetstagare som har anvieller skydberedskapsarbete
sats
dat arbete.
För justitiekanslern,

ombudsmän,

anställda

1992:300,

som
medborgare,

riksdagens

och regeringsrâden

vid anställning,

gäller bara 4 §

7 § om bisysslor

och 23-29

6§
får

Regeringen
svenska

föreskriva

anställning

eller

för

särskilda

fall

besluta

att bara

får ha

medborgare

inom

regeringskansliet

eller utrikesförvaltningen,

statlig anställning
eller handläggning
till mellanfolkliga

statlig

som kan vara förenad med myndighetsutövning
till andra stater eller
av frågor som rör förhållandet
organisationer,

anställning

som är av betydelse
männa eller enskilda

som kan medföra
för landets säkerhet

ekonomiska

intressen.

kännedom
eller

om förhållanden
för andra viktiga,
all-

23
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Nuvarande

lydelse

och 3 utövas
hos

gare
myndigheter

i fråga om arbetstaeller
dess

riksdagen
av

myndighet

bestämmer
dess

komötet

eller

som riksdagen
i fråga
om
hos
kyrkomötet

myndigheter

eller

kyrkomötet

riksdagen

och

arbetstagare

Denna

som regeförsta stycket 2

har enligt

ringen

eller

Föreslagen

befogenheter

De

den

SOU 1997:44

av
den myndighet

De

ringen

har enligt
hos

gare
myndigheter
den

som

2000.

som regeförsta stycket 2

i fråga om arbetstaeller
dess

riksdagen

eller
av riksdagen
myndighet
som riksdagen

bestämmer.

kyr-

den 1 januari

befogenheter

och 3 utövas

bestämmer.

lag träder i kraft

lydelse

SOU 1997:44
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l l

Uppdraget

l.l.l

Bakgrund

.

fattade

Riksdagen
relationer

mellan

1995/96:KUl2,
skall få ett friare
I samband
måste

den 8 december

1995 ett principbeslut
om ändrade
l995/96:80,
bet.
Svenska kyrkan
prop.

staten och
rskr. 1995/96:84.

med

utredas

Beslutet innebär att Svenska kyrkan
staten fr.o.m. den l januari 2000.
konstaterades
principbeslutet
att en rad delfrågor
beslutade därför den 21
förändringen.
Regeringen

förhållande

inför

till

och två särskilda utred1995 om direktiv för fyra utredningar
Direktiven
dir. 1995:162.
i sin helhet finns som bilaga l
ningsuppdrag
till detta betänkande.
december

Principbeslutet
arbete,
SOU

Betydelsefullt

BRK-utredningen,
kyrkan

föregicks

som slutredovisades
1994:42.

SOU

utredningsav den s.k. Kyrkoberedningens
i betänkandet
Staten och trossamfunden
togs dessförinnan

bakgrundsmaterial

som
1992:9.

1992 avgav

slutbetänkandet

fram

av den s.k.
och rätt i
Ekonomi

historisk redogörelse
hänvisas till det betänkande
För en utförligare
överlämnas
med
detta
samtidigt
som
av en annan av de nämnda statliga
rättsliga regle
utredningarna,
nämligen Utredningen
om trossamfundens
ring.

1.1.2

Mitt

Personalfrågoma
redovisas

mina

ningsuppdrag,
betänkandet

uppdrag

rörande

personalfrågor

är en del av mitt utredningsuppdrag.
rörande den saken.
överväganden

I detta betänkande
Mina

som rör statsstöd, skatter och finansiering,
Stöd, skatter och finansiering.

övriga
redovisar

utredjag i
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direktiven

Enligt

skall jag

beträffande

den kyrkliga

Direktiven

pekar särskilt

föreslå

vilka

som behöver vidtas
med relationsändringen.

åtgärder

i samband

personalen

på att jag skall beakta de lagregler

som finns om
skydd för arbetstagares rättigheter vid övergång av verksamhet.
Vidare
särskilda ställning behöver analyseras och att
sägs att fullmaktshavamas
frågan om relationsändringens
inverkan
på gjorda pensionsutfästelser
måste

gjorda utfästelsema

direktiven

enligt

vara

att de

inte får försvagas eller fönninskas.

I den proposition

som föregick riktlinjebeslutet
kräver stor uppmärksamhet

att personalfrågoma

ningsarbetet.

skall

Utgångspunkten

övervägas.

Området

var enligt

förklarar

förbisett

regeringen

regeringen

i det fortsatta

utred

och måste analyse

ras ingående.

Övriga utredningar

1.1.3
Mitt

utredningsuppdrag

ningsuppdrag

har nära samband

rörande

med övriga

fem statliga

utred

relationsändringen.

Utredningen
att utforma
trossamfund,

kyrkan

rättsliga reglering har haft i uppdrag
om trossamfundens
rörande
förslag till grundlagsbestämmelse
om föreskrifter
förslag till lag om trossamfund,
förslag till lag om Svenska

och förslag

vitt gäller

till

erforderliga

Övergångsbestämmelser.
har mitt uppdrag

Övergångsbestämmelser

till denna utrednings
gorna haft stark anknytning
har lämnats till Riksskatteverket.
redningsuppdrag
utreda formerna

bördshjälp
och

andra

kommittén

för och lägga förslag

samheten

uppgiften

bör

ordnas

Kammarkollegiet

har

haft

egendomen.

föreslå

hur den kyrkliga

Svenska

kyrkans

linjebeslutet.

egendomen,

förfogande

sak haft två uppdrag.
rörande

den statliga

För

Uppdraget

Begravningsverksamhets-

hur begravningsverkatt analysera
utforma
till
därom.
förslag
lagstiftning
att
rörande den
ett särskilt utredningsuppdrag

Huvuduppgiften

Kommittén

personalfrå-

arbete. Ett särskilt

varit

och

kyrkliga

så-

uthar varit att
till regleringar
av den statliga upp
Svenska kyrkan skall ha rätt till

som enligt riktlinjebeslutet
trossamfund
kunna beviljas.
har

rörande

Särskilt

enligt

angående

för Kammarkollegiet
inklusive
olika

kyrkofonden,

att
skall stå till

modeller

som nämnts iriktkulturarvet
har i huvud-

det kyrkliga

För det första har kommittén
ersättning

har varit

haft att lägga förslag
som riktlinjebeslutet

för kulturminnesvård

förutsätter

haft
att Svenska kyrkan skall få. För det andra har kommittén
föreslå
vilka
bör
vidtas
rörande
de
arkiven.
åtgärder
kyrkliga
att
som
Parallellt med de statliga utredningarna har ett utredningsarbete
pågått
inom

Svenska

ställdes
Beslutet

kyrkan.

Svenska

av
innebar

att

Direktiv

kyrkans

för det kyrkliga

centralstyrelse

centralstyrelsen

tillsatte

utredningsarbetet

fast-

14 december

1995.

den
en

ledningsgrupp,

fyra

SOU 1997:44

Inledning

särskilda

utredningsgrupper

kyrkliga

utredningsarbetet

mars 1998.
Den kyrkliga

och

en teologisk
pågår ännu. Planen

Det inomexpertgrupp.
är att det skall avslutas i

ledningsgmppens

uppgift är att svara för ledningen och
det
samlade
kyrkliga utredningsarbetet
och att ge förav
vissa frågor av grundläggande
och övergripande
art. Utred-

samordningen
slag rörande

ningsgruppen

om arbetet på olika kyrkliga nivåer utreder ansvarsfördelolika kyrkliga nivåer samt frågor om tillsättning
av bisko
och
domprostar.
Uppgiften
att utreda frågor om kyrkliga val, kyrkopar
bokföring och kyrkliga arkiv tillkommer
Utredningsgruppen
om kyrkliga
val- och indelningsfrågor
Med
Utredningsgruppen
ekokyrklig
m.m.
om

ningen

nomi

mellan

och egendom

gjorda

har jag haft vissa beröringspunkter,

främst

i fråga om
Denna utredningsgrupp
har till uppgift
att
på alla nivåer och att ge förslag rörande kyrkoavgift
och

pensionsåtaganden.

belysa ekonomin

utjärnningssystem,

kyrkofonden,

begravningsverksamheten
ningsgmpp

jag

den

kyrkliga

och de kulturhistoriska

haft

egendomen
värdena.

i
Den

övrigt,
utred

med

mest gemensamt
är Utredningsgruppen
om
tillsyn över ämbetsbärare och överprövning
i kyrkan.
Bland dess uppgifter kan främst nämnas frågan om hur arbetsgivarskapet
skall se ut för präster och biskopar, frågan om hur tillsyn över ämbetsbärama skall ske samt frågan om hur ett inomkyrkligt
överprövningssystem kan ordnas. Den teologiska
står till utrednings
expertgruppen

kyrkans

personal,

gruppemas förfogande och följer dess arbete ur ett teologiskt perspektiv.
För att underlätta insyn i och samordning mellan utredningarna
har i
enlighet med riktlinjebeslutet
och de statliga utredningsdirektiven
ett sär
skilt beredningsorgan,
Stat-kyrkadelegationen,
inrättats. Stat-kyrkadele
gationen

arbetar

sammansättning.
vice ordförande

kyrkliga

inom

Kulturdepartementet
och har en mycket
bred
leds av statsrådet och departementschefen.
Dess
Såväl de statliga utredningarna
är ärkebiskopen.
som det
Den

utredningsarbetet

rat till Stat-kyrkadelegationen.
juni 1998.

l

har under arbetets

gång regelbundet

Dess arbete beräknas

rapporteavslutat
den 30
vara

Utredningsarbetet

Fr.o.m.

den l januari

arbete påbörjades

1996 förordnades jag som särskild utredare. Mitt
i mars 1996 sedan sakkunniga, experter och sekreterare

hade förordnats.
Jag disponerade

frågorna

mitt arbete så att jag koncentrerade

under våren och sommaren

mig på personal-

1996 och på de frågor som redovisas
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28 Inledning

i mitt

andra betänkande

1996 och vintern

Stöd, skatter

-

och finansiering

under

hösten

1997.
har jag haft tio sammanträden

Sammanlagt

-

sakkun-

med utredningens

har haft intematforrn.
De sakniga och experter. Två av sammanträdena
kunniga och experterna har under arbetets gång bidragit med sakkunskap
och erfarenheter
annat sätt.
Arbetet

från

skilda

områden,

både vid

sammanträdena

och på

under stor öppenhet för synpunkter utifrån. Tilloch några av experterna har jag haft uppromed den kyrkliga utred
med övriga statliga utredningar,

har bedrivits

med sekretariatet

sammans
pade kontakter

om personalfrågor
m.m. och med den kyrkliga utredningsr
har jag
ekonomi
och egendom. Rörande personalfrågor

ningsgruppen

gruppen om
dessutom haft kontakt
ket,

med Akademikerförbundet

Postens

Statens

tjänstebostadsnämnd,

lings-

kyrkans
och

avvecklingsorganisation
stiftsjurister,

I Stat-kyrkadelegationens
med direktiven

kommunförbundet,

arbete har jag deltagit

försam-

Ett

studiebesök

har

aktivt.
som utgångs

har jag haft riktlinjebeslutet

Betänkandets
kapitel

organisation.

Jag beskriver

sådan riktlinjebeslutet

uppläggning

beskrivning
finns en översiktlig
av Svenska kyrkans
sådan den i dag ser ut och
organisationen

I nästföljande

vidare

Svenska

och Svenska kyrkans

för mina överväganden.

1.3

avsnitt

Riksgäldskontoret,

forhandlingsorganisation.

gjorts hos Kooperationens

punkt

PAO,

Pastoratsförbundet.

pastoratsförbund

I enlighet

SKPF

personalförbund

kyrkofondens

DO,

Diskrimineringsombudsmannen

biskoparna,

kansli,
Svenska

SSR, Arbetsgivarver-

den för

beskriver

framtiden.

Kapitlet

och ett
av kyrkofonden
en kort beskrivning
har
Svenska
i
dag.
kyrkan
vilken
personal
om

innehåller

sammanfattande

följer tre kapitel som handlar om olika personalgrupper.
villkor
Kapitel 3 har fått rubriken Anställda med kyrkokommunala
behandlar situationen för dem som arbetar i pastorat och stift, men inte är
Därefter redovisar jag
präster. Först beskriver jag dagens förhållanden.
Därefter

rörande relationsändringen
som sådan. Jag ger min
vid
kollektivavtalen
och
anställningama
vad
händer
med
syn på
som
Vidare ger jag förslag rörande de pensionsåtaganden
relationsändringen.
tid
före
ändringen.
I kapitlets tredje avsnitt redovisar jag mina
som avser
mina

överväganden

överväganden

rörande

framtiden

bl.a. frågor om behörighetskrav

för

denna

och konflikträtt.

personalgrupp.

Här

berörs
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Inledning

Kapitel 4 handlar om präster och biskopar. Även detta kapitel är
uppställt så att dagens förhållanden
behandlas först, relationsändringen
sedan
och framtiden
sist. Kapitlet om präster och biskopar är det mest omfattande i betänkandet.
Det beror på att det är för denna personalgrupp
som

relationsändringen

innebär

störst förändring. Avsnittet
om relationsändanalys
de
arbetsrättsliga
skyddsreglema
för
en
av
arbetstagare vid verksamhetsövergång.
Jag redovisar mot den bakgrunden min syn på vad relationsändringen
innebär för gällande anställningar
och kollektivavtal.
Vidare ger jag förslag till lösning för det fall någon
ringen

innehåller

fullmaktsanställd

anställning

till

skulle

motsätta

sig

inom

Svenska

anställning

från

att övergå

statligt

reglerad

kyrkan

sådan hon ser ut efter
relationsändringen.
Slutligen ger jag förslag rörande de pensionsutfästelI avsnittet om framtiden
ser som har gjorts för tid före relationsändringen.
finns mina överväganden
rörande behörighetskrav.
Vidare
innehåller
avsnittet
anställningsvillkor
kommer
en analys av hur framtidens
att
gestalta sig för fullmaktsanställda
inom Svenska kyrkan. Jag har övervägt
tjänstebostadsfrågan
och redovisar mina slutsatser i detta avsnitt. Slutli
gen finns här överväganden rörande prästers konflikträtt.
Övrig personal behandlas i kapitel
Här redovisas
den rörande
komötet.

personalen

Vidare

finns

rörande

sådan personal

kyrkliga

frågor.

Kapitel

6 har

arbetsgivare.
med

fått

Ärkebiskopsämbetet och kyr-

här överväganden

rörande

inom

statsförvaltningen,

rubriken

Här behandlas

samhällets

mina övervägan-

vid kyrkokansliet,

T rossamfundet

sådana övergripande

förväntningar

på

Svenska

utlandspersonal

och

som är sysselsatt

med

Svenska

frågor

kyrkans

kyrkan

som
som har att göra
arbetsgivare
efter

relationsändringen.
I kapitel

förslagen.

7 har jag

Varje

statlig

får för regionalpolitik

samlat

övervägandena

utredare

rörande

måste analysera

vilka

övriga

följder

följder

av
förslagen

och jämställdhet.
Det har jag gjort i detta kapitel.
offentliga
åtaganden som också är obligatorisk
har jag
av
valt att redovisa i mitt andra betänkande,
Stöd, skatter och finansiering,
som bland annat behandlar finansieringsfrågor.
I kapitel 8 finns korta specialmotiveringar
till de författningsförslag
jag har redovisat i betänkandet.
Den prövning
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2

Svenska

2.1

Dagens

Församlingen

kyrkans

organisation

struktur

är den grundläggande

enheten

inom Svenska kyrkan. I
område. Några få ickeett geografiskt
dock. Församlingen
är också en gemenskap. Vidare är den en juridisk
i
form
person
av en kyrklig kommun.
En församling får själv eller i samverkan med andra församlingar
sköta
sina angelägenheter.
Vad som är församlingsangelägenheter
finns preciserat i kyrkolagen.
Där nämns bland annat främjande
av kyrkans
gudstjänstliv,
undervisning,
diakoni och evangelisation.
Vidare nämns
avlöningsförrnåner
för arbetstagare hos församlingen.
Församlingens
högsta beslutande organ utgörs antingen
av demokratiskt valda kyrkofullmäktige
eller
i små församlingar
kyrkostäm
- av
I vissa fall utövas beslutanderätten
man genom direkt demolqati.
dock i
stället av ett direktvalt
kyrkoråd. Oavsett hur det högsta beslutande
organet ser ut skall det i varje församling finnas ett kyrkoråd. Det utses alltid
på demokratisk
grund och utgör församlingens styrelse.
Kyrkokommunerna
har beskattningsrätt. Skattesatsen bestäms
av kyrkokommunens
beslutande organ. F örsamlingsskatten
tas upp tillsammans
med inkomstskatten.
Den som inte tillhör
Svenska kyrkan har lindrad

regel

församlingen
motsvarar
territoriella
församlingar finns

skattskyldighet.
Kyrkliga
samfálligheter
finns av olika slag. De bildas
av församling
ekonomiska
Även de
arna för vården av gemensamma
angelägenheter.
kyrkliga samfällighetema
kyrkliga
kommuner och har styrelser.
utgör
Pastoratet

bildar

bas för den lokala

personalorganisationen.
Ett pasto
rat är tjänstgöringsområde
för en kyrkoherde.
I domkyrkopastoraten
benämns kyrkoherden
domprost. Pastoratet kan bestå av
en eller flera
församlingar. Uppgiften att betala lön till arbetstagarna skall församling
alltid lösa gemensamt.
arna i ett flerförsamlingspastorat
Kontraktet
är uppdragsområde
för en kontraktsprost.
Ett kontrakt
består av flera pastorat inom ett stift.

32 Svenska kyrkans
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organisation

är Svenska kyrkans regionala enhet. Det utgör tjänstgörings
område för biskopen. I Svenska kyrkan finns 13 stift. Uppsala stift kallas
också ärkestiftet och dess biskop är ärkebiskop. Dennes roll beskrivs ofta
finns dessutom en
bland likar". I ärkestiftet
som att vara "den främste
stift
utgör
inom
Församlingama
ett
biträdande biskop.
en kyrklig samfälfinns en demo
stiftssamfálligheten
I
lighet som kallas stiftssamfállighet.
anställda.
har
kratiskt vald stiñsstyrelse. Stiftssamfälligheten
Stiftet

Det består av biskopen, domprosten,
stift finns ett domkapitel.
är en
stiftets
vald
samt tre lekmän. Domkapitlet
präster
av
en präst som är
anställda.
finns
inga
statlig myndighet. Hos domkapitlet
eller som helhet är Svenska kyrkan någon självVarken på riksnivå
innebär att Svenska kyrkan
ständig juridisk person. Statskyrkosystemet
olika
på
sätt.
företräds
på nationellt plan
av staten
Kyrkomötet
är gemensamt för hela Svenska kyrkan och består av 251
Dessa ledamöter utses vid indirekta val genom elekto
valda ledamöter.
I varje

sker numera vart
Val till kyrkomötet
valdistrilct.
rer, som utsetts i lokala
vissa
föreskrifter
i
ämnen
meddela
får
som framgår
fjärde år. Kyrkomötet
Det
kyrkolagen.
och
till regeringsforrnen
av
av en övergångsbestämmelse
rör frågor om Svenska kyrkans lära och liknande.
under kyrkomötet
är en myndighet
Svenska kyrkans centralstyrelse
alltid
dock
skall
Ärkebiskopen
detsamma.
vara dess ordföoch utses av
rande.
nämligen
under kyrkomötet,
Det finns ytterligare
en myndighet
besvärsnämnd.
En uppgift för denna nämnd är att handKyrkomötets

lägga överklaganden

av domkapitels

beslut

att präst skall vara obehörig

att utöva sitt ämbete.
finns inga anställda.
och dess myndigheter
Hos kyrkomötet
på riksnivå finns privaträtts
Parallellt med den statliga verksamheten
liga organ som också måste sägas höra till Svenska kyrkan. Dessa organ
angelägenheter
som inte har
finns för att sköta sådana gemensamma
bildats
ändamålet
har
en stiftelse,
pekats ut i lag och grundlag. För det
verksamhet.
för rikskyrklig
stiftelse
kyrkans
Svenska
som kallas
tillsammans
parallellorganisation
denna
bildar
i
ledamöter
Kyrkomötets
till
kyrkomötet.
anslutning
i
sammanträder
det s.k. ombudsmötet,
som
verksamhet
har
Styrelsen för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig
kyrkans
Svenska
kyrkans centralstyrelse.
samma ledamöter som Svenska
verksamhet har anställda.
stiftelse för rikskyrklig
Det finns flera andra stiftelser, föreningar och bolag som är närstående

reglerade Svenska kyrkan och kan betraktas som delar
Även hos dessa juridiska personer finns ibland personal.
av densamma.
Ett av dessa organ är Pastoratsförbundet,
som bl.a. fungerar som arbetskyrkokommunema.
för
givarorganisation

till

den offentligt

Svenska kyrkans organisation
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2.2

Kyrkofonden

Kyrkofonden

Den bil-

ñnansförvalming.

i Svenska kyrkans

är ryggraden

av prästerskapets
genom en sammanslagning
boställenas skogsfond.
och ecklesiastika

dades på 1910-talet

regleringsfond

löne

för
att utjämna kostnaderna
var ursprungligen
kom till
inkomster
löner mellan pastoraten.
Kyrkofondens
prästemas
löneboställena.
Vidare
på de ecklesiastika
större delen från avkastningen

Kyrkofondens

uppgift

till staten
från staten för prästerskapets
ersättning
tionde med ett av riksdagen fastställt årligt belopp.
I samband med att kyrkofonden
övertog ansvaret för lönekostnadema
kyrkofonefter präster tillfördes
för biskoparna
och familjepensionerna

fick

kyrkofonden

indragna

den år 1937 medel

från biskopslöneregleringsfonden

från prästerskapets

änke- och pupillkassa.

Det

kyrkliga

och år 1942 medel

omfattar
kyrkofonden
genom
betalar
ekonomi. Kyrkofonden

utjämningssystemet

numera stora delar av kyrkokommunemas
kostnader
kostnader
för kyrkokommunema,
också vissa gemensamma
för rikskyrkliga
ändamål, löner
biskoparna och vissa präster, pensioner
åt biskopar

och präster,

Alltsedan
Nu

gäller

bildades

kyrkofonden
reglerna

förordningen

1996:

till domkapitlens

ersättningar

har dess verksamhet
Vidare

kyrkolagen.

i 42 kap.

1230.

Egen

ledamöter

ñck

styrelse

m.m.
varit lagreglerad.

kyrkofonds-

gäller

först

kyrkofonden

1983.

Dess kansli består

styrelse anses vara en statlig myndighet.
av tjänstemän som är anställda av Kammarkollegiet.
Kyrkofondens
styrelse består av sju ledamöter. Regeringen

Kyrkofondens

föranden

och tre ledamöter. Kyrkomötet
Regeringen fastställer kyrkofondens

utser tre.
budget och meddelar

utser ordföreskrifter

styrelse disponerar
får disponeras. Kyrkofondens
om hur utgiftsposterna
i budgeten och får också göra omfördelningar
över flertalet utgiftsposter
eller Kulturdepartementet
kan också i viss
mellan dessa. Regeringen
utsträckning

disponera

över

medel

Kyrkofondens

under

löpande

bud-

getår.

Kyrkofonfrämst av värdepapper.
från pastoraten.
del av kyrkoavgifter
Sedan budgetåret
Till det kommer
avkastningen
av det egna kapitalet.
1991/92 har kyrkofonden
inte tillförts några statliga medel.
År 1995 omsattes 1,3 miljarder
kr. Det bokförda kapitalet uppgick till

Tillgångar-na

i kyrkofonden

utgörs

dens intäkter

består till övervägande

1,7 miljarder

kr. Härav

pensionsrätter.

Fondens

nats till drygt 3 miljarder

2-17-0375

var 770 miljoner
marknadsvärde
kr.

kr avsatta för prästers
vid

intjänade

1996 års utgång har beräk-
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Personalen

Hos Svenska
de antalet

statligt
De

kyrkan

finns ungefär

har kyrkokommunala

reglerade

24 000 anställda.

anställningsvillkor.

Det helt överväganPrästema

har dock

anställningsvillkor

och biskopama är statligt anställda.
eller
som prästerna har är antingen pastoratstjänster
och gäller i regel tills vidare. En betydande andel av präster-

anställningar

stiftstjänster

vilket kort uttryckt
na och samtliga biskopar är anställda med fullmakt,
innebär att deras anställningar
inte kan sägas upp. Pensioner betalas för
och biskopar

och för övriga anställda av respekur kyrkofonden
Samtliga präster och biskopar innehar till följd av vigning det kyrkliga
ämbetet, vilket ger dem behörighet att predika och att
förvalta sakramenten.
präster

tive arbetsgivare.

Lagen

gäller

l982:80

om anställningsskydd
för Svenska kyrkans personal.

i princip

avseende
avviker

biskopar,

gäller

I den mån

kyrkolagen.

1976:580

i arbetslivet
om medbestämmande
på förhållandena
är tillämplig
inom Svenska

personal
vissa

som är anställd med kyrkokommunala
tillämpliga
regler rörande stridsåtgärder

offentlig

anställning

finns

I kyrkolagen

och kyrkomusiker.

präster
anställningsskyddslagen

från

anställningsskyddslagen
regler

kyrkolagen
Även
lagen

medbestämmandelagen

kyrkan.
villkor
i lagen

Vad
finns

gäller

den

härutöver

1994:260

om

LOA.

Anställningsskyddslagen
vilket betyder att
är i stora delar dispositiv,
den i dessa delar kan frångås genom avvikande bestämmelser
i kollektivavtal. Sådana avvikande bestämmelser
har också intagits i kollektivavtal
personalen.
som gäller den kyrkliga
bestämmelser
i sådana avtal.
Till

detta kommer

rande bestämmelser
meddelats

finns

kompletterande

för prästernas och biskoparnas
del att kompletta
rörande tjänsterna finns i olika författningar
som har

av regeringen

2.4

Dessutom

eller kyrkomötet.

Framtidens

struktur

Riktlinjebeslutet

bild av hur Svenska kyrkans framtida
ger en preliminär
sig.
Utredningen
rättsliga
att te
om trossamfundens
reglering har att lämna kompletterande
förslag. För en utförligare redo
görelse hänvisas därför till dess betänkande.
Även i framtiden
kommer
församlingen
att vara Svenska kyrkans
grundläggande
enhet. Territorialprincipen
kommer
att bestå. Församstruktur

lingen

kommer

kommer

munstatusen

även fortsättningsvis

upphör.

att vara en juridisk

person.

Kom

SOU 1997:44

Svenska kyrkans

Stiftet kommer att finnas
och som tjänstgöringsområde
självständig juridisk person.
Hela Svenska kyrkan
samfund.

"registrerat

organisation

kvar

som Svenska kyrkans regionala enhet
för biskopen. Även stiftet kommer att vara

kommer

i egenskap av trosatt få rättskapacitet
införs nämligen
rätt ny associationsforrn

Som en för svensk
trossamfimd".
Församlingar

och stift utgör s.k. trossamfunds-

delar.
Kyrkomötet
beslut

kommer

kan binda

Sannolikt

att företräda Svenska
församlingar
och stift.

kyrkan

som helhet.

Dess

kommer

den rikskyrkliga
verksamhet
som nu drivs i stif
att inlemmas i Svenska kyrkan.
upphävs. Vi får en ny kortfattad ramlag om trossamfund.
Kyrkolagen
Vidare får vi en kortfattad ramlag om Svenska kyrkan, som ger regler för
på Svenska kyrkan. Överatt säkerställa statens särskilda förväntningar
gångsregler ges i en lag om införande av lagen om Svenska kyrkan, den

telse- och bolagsform

s.k. införandelagen.

regler,

rörande

I detta betänkande

anställningsförhållanden

samt rörande avtalspensioner
Alla som tillhör Svenska

kyrkoavgift,

ger jag förslag till vissa sådana
för präster, kyrkomusiker
m.fl.

storlek

för tid före år 2000.
kyrkan

fastställs

vars
Avgiften
tas upp kostnadsfritt
med inkomstskatten.
Riksskatteverket
kyrkan.

blir

enligt

lokalt

lag skyldiga

och regionalt

för Svenska
skall föreslå

att betala en
Svenska

inom

kyrkan

tillsammans

de närmare

formerna

för denna uppbördshjälp.
Hur

den

att se ut får
inomkyrkligt.
Detta kommer med all sannolikhet
att ske genom
bestämmelser
i den kyrkoordning
för framtiden som väntas bli antagen av
kyrkomötet
i maj 1999. Först då står det klart vilken eller vilka kyrkliga

kyrkliga

bemanningsorganisationen

kommer

beslutas

nivåer

som skall bära arbetsgivaransvaret.
egendomen, inklusive
kyrkofonden,
Den kyrkliga

till

Svenska

kyrkans

giet skall lägga förslag

förfogande

vid relationsändringen.

till hur detta kan genomföras.

kommer

att ställas
Kammarkolle-
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Anställda

med

kyrkokommunala

villkor

3.1

Dagens

3.1.1

Yrkesgrupper
finns

Det

Svenska
tiska

ungefär
kyrkan.

män
var 7934
deltidsarbetande

och

tillhörighet

med

kyrkokommunala

och biskopar

Präster

antalet

uppgick
villkor
och

facklig

anställda

21000

centralbyrån

kyrkokommunala

förhållanden

till

tjänstgörande

21 126 den
kvinnor.

13192

och

har andra villkor.

bland

Bland

1995.

männen

fanns

med
dessa

Av

fanns

i

Statis-

arbetstagare

l november

kvinnorna

villkor

Enligt

2255

Sysselsätt-

8 690.

74 %. Av kvinnorna
var i genomsnitt
var 66 % deltidsmed en genomsnittlig
sysselsättningsgrad
på 67 %. Av
deltidsarbetande
med
genomsnittlig
sysselsätt28
%
en
var

ningsgraden
arbetande
männen

ningsgrad

på 85 %.

Ett stort
med

antal

finns

yrkesgrupper
villkor.

kyrkokommunala

befattningssystem

ESF

tillämpas

som
på de tre områdena
och fastighet samt administration.
forsamlingsverksamhet
Inom området

tjänsterna

uppdelade

familjerådgivare,
komusiker,

assistent

finns

de anställda
utarbetat

organist,

församlingsassistent,

ett

BSF

är

mark
for-

befattningsslagen
stiftskonsulent,

i Sjukhuskyrkan,

diakoniassistent,

har

Enligt
av parterna.
församlingsverksamhet,

informationssekreterare,

samlingssekreterare,

bland

representerade

Pastoratsförbundet

diakon,

kantor,

annan kyrförskollärare,
fritids

ledare och barntimmeledare/barnskötare.
Till

området

gårdsvaktmästare,

mark

städare, lqematoriepersonal,
Under

och

fastighet

hör

kyrkogårdsarbetare,

administration

chef/kyrkogårdsföreståndare,

lqematoriemästare
sorterar

kyrkvaktmästare/kyrko

församlingsvärdar/värdinnor,

kanslichef,

stiftsjägmästare,

och skogvaktare.

kyrkokarnrer,
stiftsjurist,

kyrkogårdskarnrer-

38 Anställda

med kyrkokommunala

/ekonom,

villkor

assistent,

personalselqeterare/personalkonsulent,

list/kanslislcnvare/kontorist,
De anställda
Svenska

fritids-

barnskötare,

och kockar/kokerskor.

Kommunaltjänstemarmaförbund

SKTF

löneförättare,

kanslichefer

kyrkogårdsföreståndare,

kyrkogårdschefer,

för

organiserar

kyrko
som t.ex. kanslister,
personal- och utredningssekreterare,

personal,

all slags administrativ
assistenter,

nu
försam-

kyrkogårdsarbetare,

krematoriepersonal,

städare,

ledare, bamtimmeledare

organiserar

Kommunal

kyrkogårdsvaktmästare,

lingsvärdar/värdinnor,
Sveriges

arbets

bland andra följande.

kyrkvaktmästare,

kamrerer,

hör till en rad olika

villkor

Kommunalarbetareförbundet

närvarande

kans

och förvaltningsassistent.

kamrersassistent

med kyrkokommunala

tagarorganisationer,

skrivare,

SOU 1997:44

och

församlingsassistenter,
samt diakoner, diakoniassistenter,
informationssekreterare
och familj erådgivare.
församlingssekreterare,

kyrkokamrerer,
Svenska
diakoner,

Personalförbund

Kyrkans

diakoniassistenter,

SKPF

organiserar

församlingsassistenter,

stiftskonsulenter,
rare, assistenter i Sjukhuskyrkan,
förskollärare.
och
familjerådgivare
re,
Akademikerförbundet
kamrerer

SSR organiserar

och diakoner

andra

informationssekretera-

kyrkokamrerer,

kanslichefer,

mil.
och kanslichefer.

stiftsjurister

JU SEK organiserar
Vårdförbundet

bland

församlingsselçrete-

SHSTF

organiserar

diakoner

och församlingsassisten-

ter.
Lärarförbundet

organiserar

och församlingsassistenter
Svenska

organiserar

förskollärare

from.

den l juli

1998 Skogs-

och

skogsarbetare.

Anställningsbeslut

Behörighet

för kyrkomusiker

För flertalet

anställningar

reglerade

med kyrkokommunala

till

villkor

finns

inga lag

behörighetskrav.

Kyrkomusikertjänsterna
fram

kyrkomusiker,

m.fl.

skogsarbetareförbundet

träarbetareförbundet

1

organister,

1990. Tjänsterna

kap. kyrkolagen

utgör

följer

ett undantag. De var statligt reglerade
villkor.
I 37
numera kyrkokommunala

regler om behörighet för kyrkomusiker.
som organist måste, enligt 37 kap. 9 § kyrko

finns särskilda

Den som skall anställas
lagen, ha avlagt organistexamen

eller motsvarande

i något EES-land.

för anställning
I lO § samma kapitel finns behörighetskraven
torstj änst. Det krävs antingen att sökanden har organistbehörighet
han har avlagt kantorsexamen.

på kaneller att
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med kyrkokommunala

villkor

Det är domkapitlet

komusikeitjänst.
ven.
Varken

för

som prövar behörigheten hos den som söker kyrkan medge undantag från behörighetskraDomkapitlet

kyrkomusikertjänster

kyrkokommunala

villkor

finns

skap, på att man skall bekänna
till Svenska kyrkan.

Vem

för

lagreglerade
Svenska

andra

anställningar

lcrav på svenskt

kyrkans

med

medborgar-

lära eller på tillhörighet

anställer

Pastorat

och stiftssamfälligheter

egna juridiska personer.
Beslut om anställning
fattas av de förvaltande
stiftsstyrelsen.

är kyrkliga

kommuner

och följaktligen

av andra än präster i sådana kyrkliga kommuner
samfällda kyrkorådet
eller
organen: kyrkorådet,

Tjänster

enligt

eller

som kyrkomusiker
37 kap. 12 § kyrkolagen

i flerförsamlingspastorat

tillsätts

dock

för prästtjänster
av den tillsättningsnämnd
skall
finnas
i
sådant
varje
Tillsättningsnämnden
består
pastorat.
m.m. som
kyrkoherden
och
valda
ledamöter
från
varje församlingskyrkoråd
i
av
pastoratet.

Urvalsgrunder

Utgångspunkten

är att det är arbetsgivaren

som väljer

bland

dem som

söker anställning.
En begränsning

behörighetskrav

rätt att välja utgör det särskilda
av arbetsgivarens
enligt vad som ovan
som gäller för kyrkomusikertjänster

redovisats.
Liksom

på arbetsmarknaden

i övrigt

också av reglerna i jämställdhetslagen
mot etnisk diskriminering.

begränsas

1991:433

anställningsfriheten
och lagen 1994:134

En arbetsgivare
som anställer en person framför en annan av motsatt
kön, fastän den som förbigås har bättre sakliga förutsättningar
för arbetet,
ha
gjort
till
otillåten
sig
skyldig
antas
könsdiskriminering.
Det framgår av
16 § jämställdhetslagen.
Kan arbetsgivaren
visa att anställningsbeslutet
inte har något samband med könstillhörighet,
eller att det i själva verket
är ett led i strävandena att främja jämställdhet
i arbetslivet,
dock inte stå i strid med lagen. Otillåten könsdiskriminering

anses beslutet
anses också

föreligga när en arbetsgivare vid anställning utser någon framför någon
för arbetet, om
förutsättningar
annan av samma kön, som har likvärdiga
det är sannolikt att syftet med arbetsgivarens beslut är att missgynna den
som inte utses på grund av dennes kön.

39
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diskriminering

etnisk

vid

anställning

innebär

att en
en arbetssökande genom att
eller etniska
förbigå denne på grund av hans ras, hudfärg, nationella
finns
härom
i
8
§ lagen mot
Bestämmelsen
trosbekännelse.
eller
ursprung
skall
särbehandling
för
Var gränsen går
etnisk diskriminering.
att en
Förbudet

mot

inte får otillbörligt

arbetsgivare

anses otillbörlig
kyrkokommunala

särbehandla

har ännu inte klarlagts i rättspraxis. När det gäller vissa
anställningar
är det sannolikt tillåtet för arbetsgivaren

på att den som skall anställas har en trosbekännelse
som
lära. Detta kan gälla flertalet
med Svenska kyrkans
överensstämmer
verksamhet
ingår. Om en arbets
där församlingsvårdande
anställningar
sökande till sådan anställning förbigås därför att han har en annan trosbe
att ställa krav

särbehandling. I
vara fråga om en otillbörlig
villkor får man
med
kyrkokommunala
fråga om andra slags anställningar
kan ställa krav på att
dock räkna med att lagen mot etnisk diskriminering
behandlas lika.
arbetssökande med olika trosbekännelser

kännelse

kan det knappast

Överklagande
eller stiftsstyrelse rörande tjänste
av kyrkoråd, tillsättningsnämnd
kan överklagas till länsrätten för prövning av beslutets laglig
tillsättning
het, enligt vad som framgår av 22 kap. kyrkolagen.
kan man angripa genom att väcka
anställningsbeslut
Diskriminerande
Beslut

talan i tingsrätt

eller i arbetsdomstolen

enligt

vad som framgår

arbetstvistlagen
i arbetstvister
om rättegången
eller lagen mot etnisk dislqiminering.
ställdhetslagen

1974:371

av lagen
samt jäm

Anställningsvillkor

l

Anställningsvillkor
villkor gäller
med kyrkokommunala
fastslås
Däri
utgångspunkt.
anställningsskyddslagen
som huvudregel
som
gäller tills vidare. I lagen finns särskilda regler om när
att anställningar
kan dock bestämmas att
anställningar kan tidsbegränsas. I kollektivavtal
skall gälla för sådana tidsbegänsade anställningar,
andra förutsättningar

Beträffande

inklusive

former

för anställningar

provanställningar.

Så har också skett på det kyrkokommunala

området.
Bland
innan

kyrkomusikerna

kyrkomusikernas

som har konstitutorial

finns några få som tillsätts med konstitutorial
kommunaliserades
1990. De

anställningsvillkor

får inte sägas upp från sina anställningar.
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Skyldighet

att utöva

med Icyrkokommunala

villkor

tjänst

annan

Den

fyllär skyldig att fullgöra
som har en tjänst som kyrkomusiker
hos en annan arbetsgivare
i den omfattning
följer
som
Denna skyldighet
har lagfästs i 37 kap. 18 § kyrav anställningsavtalet.
kolagen.

nadstjänstgöring

Det finns

ungefär 100, som är anställda som
ett antal kyrkomusiker,
Att vara skolkantor innebär att man delar sin arbetstid mellan skolan och pastoratet. Det är vanligt att skolkantorer
arbetar mer än
100 procent av heltid. Genom en särskild överenskommelse
i juni 1991
mellan Pastoratsförbundet,
Lärarförbundet
och Kommunförbundet
fastskolkantorer.

slogs att huvudmannaskapet
för skolkantorema
helt skulle
kommunema.
dessa
Det betyder att
numera betalar

gerliga

nas löner,
Pastoraten

för

de bor-

skolkantorer-

som utförs for pastoratens räkning.
blir sedan till följd av civilrättsliga
avtal skyldiga att ersätta
kommunerna
härför.
vid
De skolkantorer
för förändtidpunkten
som

ringen

även

sådant

åvila

arbete

av huvudmannaskapet

hade konstitutorial

har fått behålla

dessa.

Kollektivavtal

Anställningsvillkoren

för

bestäms huvudsakligen

de

anställda

med

Villkor

kyrkokommunala

i kollektivavtal.

Pastoratsförbundet

företräder

kyrkokommunema
när avtalen sluts.
Detta sker med stöd av den kommunala
delegationslagen
1954: 130.
Rörande löner och allmänna anställningsvillkor
har Pastoratsförbundet för närvarande följ ande avtal.
HÖK -95 med Kommunal,
ÖLA

med TCO-OFs

-95 SKTF

nal verksamhet

förbundsområde

den i förbundsområdet

jämte

allmän

ingående

kommu-

organisationen

SKTF
ÖLA

-95 SACO

med

19 SACO-organisationer,

däribland

Agri-

fack,

DIK-förbundet,
SKPF, Akademikerförbundet
SSR, JUSEK samt
Sveriges Jägmästares och Forstmästares
Riksförbund,
ÖLA -95 Vårdförbundet
SHSTF med närrmda förbund,
ÖLA
2000 med Lärarförbundet
för TCO-OFs
förbundsornråde
Lärare

jämte

i förbundsområdet

ingående

organisationer

samt Lärarnas

Riksförbund

samt
Kollektivavtal

avseende

löner

och

allmänna

anställningsvillkor

med Svenska skogsarbetareförbundet.
Kollektivavtalen

anställningsvillkoren
De allmänna

är så disponerade
är bilagor

anställningsvillkoren

till

och de allmänna
att löneavtalen
kollektivavtalsöverenskommelserna.

är desamma

för alla anställda

inom

41
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villkor

med kyrkokommunala

den

kyrkokommunalt

benämns
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delen

reglerade

verksamhet.

kyrkans

av

De

AB -95,

som nu nämnts gäller kyrkokommunala
kollektivavtal
rörande vissa särskilda förhållanden.
I samband med resor
och traktamente
BIL
enligt Bilersättningsavtalet
utgår bilersättning
de allmänna

Utöver

Traktamentsavtalet

enligt
utgår
Vid

avtal

enligt

ersättning
arbetsskada

TFA-KL.

AGS-KL.

AGF-KL.

eller periodisk

arbetsskada

på grund av arbetsbrist
följd
av det avtalet

gäller vid uppsägning

avgångsförmåner

Till

Avtal
utgår

till arbetstagare.

avgångsersättning

utveckär reglerade i Personalpolitiska
Kollektiv
Svenska
kyrkan.
omfattar
alla
anställda
inom
som
utvecklingsavtalet
i Personalpolitiska
är å ena sidan Pasto
och å andra sidan de arbetstagarorganisationer
som tecknar

frågorna

De personalpolitiska

lingsavtalet,
avtalsparter
ratsförbundet

avtalen.

de allmänna

kyrkokommunala

avtalet

medbestämmandefrågor,

berör

samhetsutveckling,
samhet,

och förtidspension

sjukbidrag

om avtalsgmppsjukförsäkring
vid
Avtal
om trygghetsforsäloing

gäller

Slutligen

om
engångsersättning

Vid

TRAKT.
Avtal

jämställdhet,

arbetsmiljö,

introduktion,

personalplanering,

utvecklings

Personalpolitiska

verk-

organisationsförändringar,
facklig

arbetsledning,

verk

trygghets

personalutveclding,

frågor och förslagsverksamhet.
har lämnat

I stort sett samtliga kyrkokommuner
fullmakt att teckna lokala kollektivavtal.
I de allmänna

löneavtalen

Pastoratsförbundet

Dessa avtal benämns

LOK

-95.

för löneöver-

finns en förhandlingsordning
hand skall dessa förhandlingar

föras lokalt.
synsförhandlingar.
I första
Om parterna inte kommer överens kan de föra frågan till central förhandtill
ling. Om enighet inte heller då kan nås kan en särskild skiljenärnnd
sättas. Parter

eller

pastoratet

är på arbetsgivarsidan

löneöversynsförhandlingar

i lokala

stiftssamfálligheten

och på arbetstagarsidan

den lokala

Många pastorat har lämnat fullmakt till Pasto
stiftsvis.
Parter i
s.k. förbundsavdelningar
att förhandla

arbetstagarorganisationen.
ratsförbundets
centrala

löneöversynsförhandlingar

är Pastoratsförbundet

och den cent-

rala arbetstagarorganisationen.
för övriga

Förhandlingsordningen
det kommunala

Tillämpligt

huvudavtalet,

pensionsavtal

kor är Pensionsavtal
KL.

Avtalet

visstidspension,

letterande

delpension.

PAK.

fall

gäller

med kyrkokommunala

vill

och landsting

PA-

hos kommuner

pensionsbestämmelser,

tipension,

äldre

är den som återfinns

förhandlingar
-94.

för de anställda

för arbetstagare

innehåller

och förhandlingsprotokoll.

I vissa

KHA

övergångsbestämmelse

livränta, garan
Det ger rätt till ålderspension,
efterlevandepension,
sjukpension och komp-

pensionsbestämmelser

i ett avtal

benämnt

i
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I anslutning

till

anställningsvillkor

1995 års avtalsrörelse
träffades

och försäkringsfrågor.
fortsätta

att förhandla

med kyrkokommunala

angående

överenskommelse

Denna överenskommelse

löner

angående
innebär

villkor

och allmänna
vissa pensions-

att parterna

skall

i avsikt att träffa

ett nytt pensions- och försäkrings
avtal. Målet är att det nya pensionsavtalet
skall träda i kraft vid samma
tidpunkt
det
reformerade
lagstadgade pensionssystemet.
PA-KL
som
är
Det nya avtalet skall vara fristående från det
uppsagt och prolongerat.

lagstadgade pensionssystemet.

Parterna skall enligt överenskommelsen
se
mot bakgrund av förslaget om arbetstagarens rätt
i arbete efter 65 års ålder. Ett annat övergripande
mål för de

över pensionsåldrama

att kvarstå
fortsatta förhandlingarna
för kommunalförbund

Ansvar

är att det nya pensionsavtalet
och för kommunala
företag.

för lönekostnader

Varje

pastorat
sionsåtaganden

eller

skall kunna

gälla

m.m.

stiftssamfállighet

svarar

för lönekostnader

och pen-

för sina anställda.

Diskriminering
Liksom på arbetsmarknaden
i övrigt gäller att diskriminering
på grund av
kön eller etnisk tillhörighet
är otillåten.
Förbuden mot könsdiskriminering
jämav anställda finns i 16 - 18
ställdhetslagen. Dessa förbud tar, när det gäller ett bestående anställningsförhållande,
sikte på arbetsgivarens
tillämpning
av anställnings
villkor,
arbetsledning, beslut om befordran eller utbildning
samt beslut
eller liknande.
pennittering
I 22 § samma lag finns
om omplacering,
förbud
Där anges att två slags trakasserier
mot trakasserier.
från
arbetsgivarens sida är otillåtna. Detta gäller dels trakasserier på grund
av
att arbetstagaren har avvisat arbetsgivarens
sexuella
trakasserier
på grund av att arbetstagaren har anmält

nännanden,

arbetsgivaren

dels
för

könsdiskriminering.
Förbuden mot etnisk diskriminering
hänför sig till motsvarande åtgår
der från arbetsgivarens
sida som förbuden mot könsdiskriminering.
För
att åtgärderna skall anses otillåtna förutsätts, enligt 9 § lagen mot etnisk
för det första att det är fråga om särbehandling på grund
diskriminering,
av ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung eller trosbekännelse
och för det andra
trakasserier

att särbehandlingen
Något
är otillbörlig.
finns inte i lagen mot etnisk diskriminering.

förbud

mot

43
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villkor

Bisysslor
Det

finns

inga

lagregler
Men

angående

villkor.

möjligheten

för de dessa anställda

för

bisysslor

-95 finns

i AB

kommunala

anställda

bestämmelser

med

kyrko

som begränsar

att inneha bisysslor.

Arbetskonflikter
Rätten att genomföra

är enligt

stridsåtgärder

da med kyrkokommunala

lag begränsad för de anställframgår av 2 och 23

Begränsningama

villkor.

eller som är
som består i myndighetsutövning
får
för att genomföra myndighetsutövning
nödvändiga
oundgängligen
stridsåtgärder genomföras endast form av lockout, strejk, övertidsvägran
Sådana åtgärder får i dessa fall inte vidtas på
eller nyanställningsblockad.
29

LOA.

I arbeten

mellan arbetsgivaren och de arbetsgrund av något annat än förhållandet
i syfte att påverka inhemska
tagare som omfattas av LOA. stridsåtgärder
politiska förhållanden
är alltid otillåtna inom LOA:s tillämpningsområde.
på
och är tillämpliga
bestämmelser
Ytterligare
som rör arbetskonflikter
det kyrkokommunala

området

finns

i KHA

-94,

Vidare

finns

i det sär-

tillämpliga bestäm
för den offentliga sektorn SHA
skilda huvudavtalet
melser om begränsning av rätten att vidta stridsåtgärder. Bestämmelserna
i syfte att utgöra ett skydd för politisk demokrati. En något
har tillkommit
finns i avsnitt
beskrivning
utförligare
av reglerna om arbetskonflikter
3.3.3.

3.1.4

Disciplinansvar

m.m.

för anställda med
om disciplinpåföljder
dock
-95. De påföljfinns
i
AB
regler
Sådana
villkor.
kyrkokommunala
der som kan komma i fråga är skriftlig varning eller löneavdrag. Arbetsgivaren beslutar om sådana åtgärder.
Om en anställd utövar myndighet i tjänsten och gör ett icke ringa fel i
kan han dömas för tjänstefel. Detta framgår av 20
myndighetsutövningen
En närmare redogörelse för vilka arbetsuppgifter
kap. 1 § brottsbalken.
Det finns inga särskilda

lagregler

finns i avsnitt 4.3.8 nedan. I 20
som kan innebära myndighetsutövning
finns en bestämmelse om mutbrott. Den gäller alla
kap. 2 § brottsbalken
Den som tar emot, låter sig utlova
arbetstagare och all tjänsteutövning.

belöning för sin tjänsteutövning
eller begär muta eller annan otillbörlig
stadgas om brott mot
kan dömas för mutbrott. I 20 kap. 3 § brottsbalken
tystnadsplikt. Den kan dömas som röjer eller olovligen utnyttjar en upp

gift som han är skyldig

att hemlighålla

enligt

lag eller annan författning

SOU 1997:44

eller

Anställda

enligt

förordnande

eller

förbehåll

med kyrkokommunala

som har meddelats

lag eller annan författning.
Biskopen och domkapitlet

har tillsynsansvar

kans ordning.

2 kap. 5 § kyrkolagen,

lingarna

De skall,

tillämpar

och övriga

enligt

Svenska

kyrkans

avseende

lära, böcker,

villkor

med stöd av
Svenska

kyr-

se till att församsakrament, gudstjänst

handlingar.

När en anställd utövar myndighet
ombudsmän
Justitieombudsmannen,

står han under tillsyn
JO

och Justitiekanslern

av Riksdagens
JK,
enligt

vad som framgår av lagen 1986:765
med instruktion
för Riksdagens
ombudsmän
JO-lagen
respektive
lagen 1975:1339
om justitiekans
lems tillsyn JK-lagen
med tillhörande
instruktion.
Det betyder att den
anställde kan bli kritiserad för olämpligt eller författningsstndigt
de och att han kan bli åtalad om han på brottsligt sätt åsidosätter
åligger honom i anställningen.

3.1.5

Uppsägning

ageranvad som

m.m.

Vissa kyrkomusiker
är, som tidigare närrmts, tillsatta med konstitutorial.
Det betyder bland annat att de inte får sägas
upp. I övrigt gäller anställningsskyddslagens
regler och kompletterande
kollektivavtalsbestämmel
villkor.
Det betyder bland
ser för de anställda med kyrkokommunala
annat att uppsägningar
måste vara sakligt grundade och att avskedande
kan ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbets
givaren. I anställningsskyddslagen
finns också regler om turordning
vid
uppsägning
på grund av arbetsbrist.
Beträffande
avstängning
gäller
utöver anställningsskyddslagen
kompletterande bestämmelser i AB -95.
Vidare
förbuden

gäller

även när en anställning skall avslutas diskriminerings
i jämställdhetslagen
och i lagen mot etnisk diskriminering.

1

Medbestämmande

Medbestämmandelagen

gäller

för

villkor.

LOA

framgår

Av

2 och 42§

bestämmandelagen

inte

skall

de anställda
dock

tillämpas.

med

kyrkokommunala

att 2 och 21-22

Innebörden

2§

medmedbe-

av
stämmandelagen
är bl.a. att den lagen inte äger tillämpning
avseende mål
och inriktning
i fråga om religiös verksamhet. Detta undantag gäller alltså
inte i förhållande
till de anställda med kyrkokommunala
villkor
i dag.
Bestämmelserna
i 21-22
medbestämmandelagen
handlar
om tystnadsplikt.
Den allmänna
10 § och innebär

förhandlingsrätten

framgår

att en arbetstagarorganisation
ling med arbetsgivarsidan
rörande förhållandet

av medbestämmandelagens
alltid har rätt till förhand
mellan

arbetsgivaren

och

45

som är eller har varit

i organisationen

medlem

SOU 1997:44

villkor

med kyrkokommunala

46 Anställda

arbetstagare

hos arbets

givaren.
Primär

att arbetsgivaren

innebär

förhandlingsskyldighet

med sådan arbetstagarorganisation

förhandla
på eget initiativ
givaren har kollektivavtal

är skyldig att
som arbets

föreligger
med. Sådan förhandlingsskyldighet
förändring
viktigare
beslut
inför
medbestämmandelagen
enligt ll §
om
viktigare förändring
beslut
och
inför
sådan
verksamheten
av
om
som
av
för arbetstagare som tillhör organi
arbets- eller anställningsförhållandena
sationen.
inte kan nås vid

Om enighet
kallas

enligt

arbetsgivarsidan,

skall

förhandling

lokal

och förhandling

14 § medbestämmandelagen,

handla även med central arbetstagarorganisation.
Lokal förhandling
äger rum mellan kyrkokommunen
I centrala tvisteförhandlingar
arbetstagarorganisationen.

givaren
fallen

Förhandlingsordningen

av Pastoratsförbundet.
av KI-IA-94.
har

Arbetsgivaren

utveckling

ekonomiska

och den lokala
företräds

arbets-

framgår

i båda

19 § medbestämmandelagen

rörande

informationsskyldighet
Denna

enligt
liksom

rörande

gentemot
av kyrkokommunen
på lokal nivå.
arbetstagarorganisationema,

avtalsbärande

fortlöpande

och
produktionsmässiga
personalpolitiken.
för
riktlinjer

verksamhetens

fullgörs

skyldighet

påför-

de kollektiv-

enligt
en extern uppdragstagare anlitas måste kyrkokommunen
arbetstagarorganimed den
primärförhandla
38 § medbestämmandelagen
med rörande sådant arbete som
har kollektivavtal
sation som kommunen
arbetstagarhar den centrala
förhandling
Efter
uppdraget
avser.
medbestämmandelagen.
39§
framgår
vilket
organisationen
vetorätt,
av
förklarar
att
får inte läggas ut om arbetstagarorganisationen
Uppdraget
Innan

det skulle
skulle

medföra

strida

mot

åsidosattes eller det annars
att lag eller kollektivavtal
vad som är allmänt godtaget inom parternas kollek

tivavtalsornråde.
I det personalpolitiska
i Svenska

kyrkan,

finns

som gäller för alla anställda
regler om medbestämkompletterande

utvecklingsavtalet,
vissa

mande.

l

Pensioner

Inledning
arbetsmarknaden

På den svenska

finns

dels lagstadgade pensionsförmå-

tjänstepensionsförmåner
som följer av kollektivavtal
ner, dels
arbetsmarknadens
mellan
parter. De lagstadgade pensionsförmånerna
sådana

utgör grunden
utfástelser

för den enskildes

från

arbetsgivarna

innebär
pensionsskydd. Kollektivavtalen
tjänstepensionsförkompletterande
om

SOU 1997:44

måner.

Anställda

Dessa

förmåner

är enligt

avtalen

med kyrkokommunala

obligatoriska

villkor

på respektive

avtalsområde.

Tjänstepensionema

kompletterar
som regel de lagstadgade allmänna
tre sätt. För det första ger de ett tillägg till den allmänna
pensionen.
Tillägget utgår med mellan 7 och 18 % av den berättigades
slutlön om han har arbetat i 30 år eller
mer. För det andra ger tjänstepensionsavtalen
rätt till pension på lönedelar som överstiger den allmänna
pensionema

pensionens

tak på 7,5 basbelopp.

För lönedelar mellan 7,5 och 20 bas65
%
och
för
lönedelar
mellan 20 och 30 basbelopp ges
ges ca
hälften därav. För det tredje
avtalen
rätt till pension i vissa situationer
ger
när den allmänna pensionen inte ger sådan rätt. Det kan gälla ålderspen-

belopp

sion före 65 års ålder eller ett utökat efterlevandeskydd.
För Svenska kyrkans personal gäller tre tjänstepensionsavtal.
är anställda

med

kommunala

pensionsavtalet

pensionsrätt

enligt

det rikskyrkliga

Lagstadgade

kyrkokommunala

villkor

PA-KL.

det statliga

kyrkokansliet

har pensionsrätt

Prästema

pensionsavtalet
har pension

och

PA-91.

De som
enligt det

biskoparna

har

De anställda

vid

enligt s.k. ITP-avtal.

pensioner

Det nuvarande

allmänna

Den

lagstadgade
dagsbeslut.
I dag omfattar

pensionssystemet

allmänna

pensionen

fastställs

och ändras genom

riks-

den allmänna

pensionen folkpension,
pensionstillskott
Den ger rätt till ålderspension, förtidspension
och efterlevandepension.
Reglerna finns i lagen 1962:381
om allmän
försäkring AFL.
Systemet är under genomgripande
förändring. Jag har
valt att här först beskriva den lagstadgade allmänna pensionen sådan den
och tilläggspension

ATP.

i dag ser ut. Härefter beskriver jag systemet sådant det kommer att
se ut
efter reformen, enligt de riktlinjer
som har beslutats.
Den allmänna
pensionsåldem
är 65 år. Ålderspension utges enligt

huvudregeln
Förtida

livsvarigt

från 65 års ålder,

men kan tas ut i förtid eller skjutas upp.
från 60 års ålder, men då minskar pensionen
till hur lång tid i förväg den tas ut. Pensionen ökar

uttag kan ske tidigast
i förhållande

på motsvarande

sätt om man gör uppskjutet uttag, vilket kan ske fram till
Både folkpension och ATP måste tas ut vid
samma ålder,
kan
välja
hel,
fjärdedels,
att
halv
men man
ta ut
eller en fjärdedels
tre
förmån.
70 års ålder.

Förtidspension

har man rätt till om man mellan 16 och 64 års ålder
av ohälsa och på grund därav får sin fysiska eller psykiska
arbetsförmåga
nedsatt med minst en fjärdedel.
varaktigt
Om nedsättdrabbas

47
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inte är varaktig, men kan beräknas bestå under avsevisserligen
och
värd tid, utges pensionen i form av sjukbidrag. Även förtidspension
sjukbidrag kan utges som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels pen-

ningen

sion.
Efterlevandepension

betalas till barn vars far
av barnpension
till pension upphör enligt huvudregeln
när

i form

eller mor har avlidit. Rätten
barnet fyller 18 år. Bam som studerar kan dock

pension upp till 20 års
betalas till en
omställningspension
ålder. Efterlevandepension
av
make eller maka som inte har fyllt 65 år och som oavbrutet
efterlevande
med den avlidne under minst fem år före dödsfallet.
har bott tillsammans
Detsamma gäller om maken eller makan har barn under tolv år som stod
i form

för

tidpunkten

der från

utges under sex månaFolkpensionsdelen
av efterlevande-

vård. Pensionen

under endera eller båda makamas
dödsfallet.

Den som har barn kan få pension tills
tolv år. I vissa fall kan en efterlevande make eller maka som
efter det att
inte kan försörja sig få rätt till särskild efterlevandepension

pensionen

skall

inkomstprövas.

barnet fyller

har upphört.

rätten till omställningspersion

utgångspunkt

med

beräknas

storlek

Pensionsförmånemas

i bas-

varj e år. För 1997 är basbeloppet
som fastställs av regeringen
förtidspension,
ålderspension,
beräkning
36 300 kr. Just vid
penav
minskas det dock med 2 %.
sionstillskott
och efterlevandepension

beloppet,

Folkpension
en person
tillgodoräknats
ATP

i förhållande

beräknas

har tjänat

in rätt till

ATP

i Sverige.

bosättning

till

det antal år för vilka

antingen

eller det antal år vederbörande

har

För hel pension krävs 30 års intjänad

eller 40 års bosättning.

utges med 96 % av det minskade basbeloppet. Hel
efterlevandepension
och särskild
omställningspension
berättigade är gift
den
Om
basbeloppet.
minskade
det
med
90
%
utges
av
Bampension
72,5.
78,5 respektive
utges
används i stället procentsatserna
förälder.
för varje avliden
basbeloppet
med 25 % av det minskade
Hel ålderspension

förtidspension,

Bampensionen

får dock

tillsammans

med ATP

40 % av det minskade basbeloppet.
ATP grundas på inkomst av förvärvsarbete
16 år t.o.m.

för barn inte understiga

det år då man fyller
inkomst tillgodo
64 år. Pensionsgrundande
fr.o.m.

det år man fyller
mellan
för inkomster

ett och 7,5 basbelopp. Fr.o.m. 1995
beräkning
för
basbelopp
förhöjt
ett
av dessa gränsbelopp och år
1997 är därför inkomster mellan 37 000 kr och 277 500 kr pensionsgrundande för ATP.
Hel ATP i form av ålderspension är 60 % av genomsnittet
av den pen-

räknas

årsvis

används

sionsgrundande

pensionsgrundande

inkomsten

under

inkomsten

de 15 bästa inkomstâren.

prisindexeras

därvid

Den som har färre än 30 ATP-år
mån.
rad i motsvarande
till basbeloppet.

Den

årliga

anknytning

genom
får sin pension

reduce-

Anställda
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motsvarar normalt den ålderspension
av förtidspension
hade fortsatt att ha penberättigade
den
betalats
ha
om
som
ålder.
I vissa fall beräknas dock
sionsgrundande inkomst fram till 65 års
ATP

i form

skulle

förtidspension

tillgodoräknats

endast på den pensionsgrundande

inkomst

som faktiskt

har

fram till pensionsfallet.

i form av ATP är för ett barn 30 % av den ATP som den
Om det
skulle ha haft rätt till vid tiden for dödsfallet.
avlidne föräldern
Omställvardera.
får de 20 %
finns flera barn med rätt till barnpension

Barnpension

betalas med 20 % av den avlidnes intjänade pension om det
I annat fall betalas omställsom har rätt till barnpension.
pension.
intjänade
avlidnes
ningspension med 40 % av den
eller är
Pensionstillskott
utges till den som endast har folkpension

ningspension
finns

bam

till en låg ATP. Om ATP i form av ålderspension inte uppgår
får den berättigade pensionstillskott
55,5 % av basbeloppet
upp till
111,5
till
nivån
utgår pensionstillskott
den nivån. För förtidspension
upp
efterlevandepenoch särskild
% av basbeloppet. För omställningspension
sion är nivån 61,5 %.
Pensio
Den allmänna pensionen finansieras i ett fördelningssystem.

berättigad
till

statsbudget. AP-fondema
ner som betalas ut ett visst år belastar det årets
fungerar som buffertfonder.
och i princip all ATP bekostas av
Cirka 85 % av folkpensionema
och egenavgifter. För år 1996 var arbetsgivaravgiften
arbetsgivaravgifter
13 % av hela den lön som arbetsgivaren betalar ut. Till detta läggs en egenavgift på 1 % av den del av
lönen som är pensionsgrundande. Regler om detta finns i 19 kap. lagen
och i lagen 1994:1744
1981:691
om allmänna egenom socialavgifter
for folkpension

5,86 % och för ATP

avgifter.
Det reformerade allmänna

pensionssystemet

för en
har genom ett beslut den 8 juni 1994 godkänt riktlinjer
se prop.
genomgripande reform av det allmänna ålderspensionssystemet
Arbetet med den närmare
l993/94:SfU
24.
och
bet.
56
1993/94:250
s.

Riksdagen

av de nya reglerna pågår.
syftar det nya systemet till att skapa ett fri
Enligt riksdagsbeslutet
och
samhällsekonomiska
stående ålderspensionssystem
som skall klara
karaktär med
Det har en försäkringsmässig
förändringar.
demografiska

utformningen

vad som har betalats in till systemet i
betalas
ut i form av pensionsfonnåner.
form av avgifter och vad som
Den är tänkt att
ålderspension.
skall kallas inkomstgrundad
Pensionen
och en så kallad premiereseiv.
bestå av två delar, en inkomstpension

nära koppling

for individen

vara 18,5 % av de pensionsgrundande
dvs. 7,5
ett tak motsvarande
nu gällande ATP-tak,

Ålderspensionsavgiften
inkomsterna

upp till

mellan

skall
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basbelopp. Detta belopp betalas in till systemet i form av arbetsgivar- och
egenavgift. Av inbetalade avgifter används huvuddelen till att finansiera
utgående
sålunda

pensioner

intjänad

ningen

räknas

inom

pensionsrätt

ramen för ett fördelningssystem.
samlas upp på ett fiktivt konto

Värdet av
och behåll-

årligen

inupp med ett index som följer den allmänna
Ett delbelopp av ålderspensionsavgiñen,
motsvarar
de två procentenheter,
avsätts till en individuell
premiereserv.
Dessa
medel skall förvaltas av den kapitalförvaltare
den
enskilde
väl
själv
som

komstutvecklingen.

jer.
Pensionen
innebär

att

tjänstgöring

ålderspension

kommer
alla

att beräknas

enligt

Det
en livsinkomstprincip.
inkomster,
inklusive
vämplikts-

pensionsgrundande

och så kallade

bamår

skall väga lika tungt vid beräkning
som de har tjänats in.

Inkomstpensionen
kontot

punkt

fastställs
genom att behållningen
med ett s.k. delningstal.
Detta fastställs
i förväntad
återstående
livslängd vid tidpunkten
divideras

ringen.

Pensionerna

den allmänna

skall indexeras

inkomstutvecklingen

kelse från denna norm
rande grad.

Meningen
är födda

före

1953 kommer

av

när under livet

oavsett

så att de behåller

uppgår

skall pensionen

på det fiktiva
med utgångsför

pensione-

sitt realvärde

när

till

en viss norm. Vid avvijusteras upp eller ned i motsva-

är att det nya systemet skall införas gradvis. Personer som
1935 berörs inte. De som är födda under åren 1935 t.o.m.
att fasas in i systemet genom att deras pensioner beräknas

med en successivt ökande
andel enligt det nuvarande

andel

enligt

de nya reglerna och resterande
För dem som är födda 1954 eller
senare kommer det nya systemet att gälla fullt ut. Vid beräkning av pensionsrätt inom det nya fördelningssystemet
skall även inkomster
som har
änats in innan de nya reglerna trätt i kraft beaktas.
systemet.

Den närmare

utfominingen
av de nya reglerna sköts primärt av den
Genomförandegruppen
vid Socialdepartementet.
Vissa frågor är
under utredande, bl.a. frågor om hur premiereservsystemet
skall utformas
samt frågor om efterlevandepension
och förtidspension.
En proposition
s.k.

beräknas

Olika

kunna överlämnas

till riksdagen

under våren 1998.

slags avtalspensioner

Tjänstepensionen
arbetstagare.

följer

Avtalets

avtal mellan arbetsgivare och
av ett civilrättsligt
innehåll bygger på överenskommelser
ikollektiv-

avtalsform.

Det kan ändras och upphävas genom avtal. Såvitt gäller redan
måste man utgå från att ändring kräver samtycke från den berörda arbetstagaren själv se AD 1996
nr 157. Tjänste-

intjänade

pensionsfönnåner

Anställda
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grunddragen

i olika

olika

enligt

är uppbyggda

pensioner

modeller.

med kyrkokommunala

Nedan

redogör

jag

villkor

för

slags system.

Prem
kan också

Ett premiereservsystem
pensionssystem.

Det

innebär

att

fonderat
kallas ett avgiftsñnansierat
under den
successivt
arbetstagarna

upp ett kapital som sedan används för
sker genom att
att finansiera pensionerna när de faller ut. Uppbyggnaden
tjänas in. Pensionsav
medel avsätts i takt med att pensionsformånema
in till t.ex. ett försäkringsbolag.
gifter eller premier betalas fortlöpande

yrkesaktiva

Där

perioden

fonderas

i livet bygger

Bolaget

sparandet.

förvaltar

kapitalet

och betalar

ut pensom finanav de fonderade avsättningama
storlek bestäms av antaganden om
Avsättningamas
sierar pensionerna.
Antagandena skall vara godframtida ränta, dödlighet och omkostnader.
sionerna.

Det är avkastningen

Fonderna skall täcka de pensioner som
av Finansinspektionen.
innebär att varje generation står för
skall betalas ut. Premiereservsystemet

kända

sin egen pension.
F ördeln ingssystem
Ett fördelningssystem

kan också

Det
ett direktbetalningssystem.
avgifter.
års
täcks
i princip
av samma

kallas

innebär att varje års utbetalningar
har åtagit sig att
Den kompletteringspension
som staten och kommunerna
försäkras inte, utan är ett
betala inom ramen för PA-91 respektive PA-KL
Ett sådant systern kan betraktas
fördelningssystem.
som ett kontrakt
äldre och yngre generationer
av arbetstagare, som innebär att de
yngre ur sina löpande inkomster betalar pensionen till pensionärskollektigaranti for att ett system
vet. Beskattningsrätten
anses vara en tillräcklig

mellan

kan antingen betala pensionerna
som detta skall fungera. Arbetsgivaren
betala
dem ur en egen pensionsfond
eller
direkt med löpande inkomster
som byggts upp genom årliga avsättningar.
F örmånsbestämt

system
storlek bestämd i forsystem är pensionsfönnånens
under
inkomsten
åren närmast före
andel
viss
av
som en
det
storlek beror inte av vilken avkastning
Förmånens

I ett formånsbestämt
väg, exempelvis
pensioneringen.

som eventuellt har fonderats. Det kan tänkas att sumde
förmåner
som skall betalas visar sig bli högre än beräknat eller
man av
fonderade medel blir lägre än väntat. Då måste
från
avkastningen
att
blir

från de medel

andra tillgångar

hos arbetsgivaren

met osäkert for arbetsgivaren.

tas i anspråk.

I det avseendet

är syste-
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system

Ett avsättningsbestämt
innebär

villkor

eller,

med

ett annat ord, avgiftsbestämt
systern
görs beroende av inbetalade premier och
medel. Arbetsgivaren
utfäster sig att betala

att pensionsfönnånerna

av avkastningen på fonderade
en premie av en viss storlek, ofta en viss procentuell andel av den anställdes lön. En avsättningsbestämd
pension är inte kopplad till en viss bestämd kvaliñkationstid
utan ger en pension som är beroende av de avsätt-

ningar

system är förmånens storlek
som gjorts. I ett avsättningsbestämt
osäker. Den finansiella risken finns hos den enskilde pensionstagaren.

Nettopensionsavtal
En avtalad

nettopensionsförmån

berättigades
pensionen.

allmänna

pension.

Eventuella

brister

beräknas oberoende av den pensionsDen betalas ut vid sidan av den allmänna
i den allmänna pensionen kompenseras inte

av en nettopensionsfönnån.

Bruttopensionsavtal
En avtalad bruttopensionsfönnån
innebär att pensionstagaren
garanteras
en pension som, inberäknat allmän pension, skall uppgå till minst en viss
bestämd nivå. Om den allmänna pensionen är högre än man förväntat blir
den kompletterande
tjänstepensionen
lägre och vice versa. Storleken av
den avtalade kompletteringspensionen
kan alltså inte bestämmas exakt
förrän pensionsfönnånen
skall betalas ut. Den är svår att bestämma under

intjänandetiden

och det betyder

i sin tur att den är svår att finansiera

i ett

premiereservsystem.
Antastbar

pension

Rätten till tjänstepension
är antastbar
kvarstår
arbetstagaren

pensionen

anställningen
Oantastbar

upphör

till

sionsåldem.

tjänstepension
den anställde

Utbetalningen

offentliga

sektorn,

pensionerna,

intjänade

tidigare

bortfaller

rätten till en antastbar pension.

pension

En oantastbar
utbetalas

kan vara antingen antastbar eller oantastbar. Att
innebär att rätten till pensionen är villkorad
av att
fram till pensioneringen.
i sin anställning
Om

innebär

att den intjänade

sker normalt

där fördelningssystem

får den som
pensionsformåner

delen av pensionen
har upphört före pen
först vid 65 års ålder. Inom den

även när anställningen

tillämpas

för finansieringen

av
i förtid senare ut sina
en anställning
i form av en livränta. Den beräknas till en

slutar

villkor

med kyrkokommunala

Anställda
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del av den pension som arbetstagaren skulle ha haft
hade bestått till pensionsåldern.
Inom den
anställningen

tjänstetidsberoende
till

rätt

om
sektorn

privata

ett

avgången.

fribrev

samt en viss form av efterlevandepension

Byte

för fribrev.

av en periodisk
för den anställde
ackumulerats
har
som
kompletterande
Normalt
är ålderspension,

system utgörs
pensionskapital
för

I ett premiereservdet
motsvarande
förmån

förmån

kallas motsvarande

vid

tidpunkten

ålderspension

fribrevsgrundande.

av arbetsgivare

Samordning
på den svenska

När en arbetstagare
samordnas de olika
för.

samordning

Sådan

finns olika tekniker
Innebörden

arbetstagaren

arbetsmarknaden

tjänstepensionsrättigheter
regelmässigt

sker

byter

arbetsgivare

som anställningama
utan kapitalöverfciring.

medDet

för samordning.

från vilket
är att det pensionssystem
av samordningen
arbetstagaren dennes tjänsteår i
pensioneras tillgodoräknar

som arbetstagaren har tjänat
in i det tidigare systemet. Det kan ske genom att den sista pensionsgivamed den tidigare
så att den tillsammans
ren anpassar sin utbetalning
intjänade förmånen uppgår till den avtalade nivån. En annan modell är att

tidigare

system.

Vidare

intjänade

den tidigare

inräknas

förmånen

den förmån

den sista pensionsgivaren,

tillfaller

som

då får betala hela pensionen.
F ribrev

byte från en privat arbetsgivare används i regel s.k. fribrev. Om en
enligt det s.k. ITP-systemet,
som har tjänstepensionsrätt
utfärdas ett sådant
utanför
står
ITP-systemet
till
byter
en arbetsgivare som
Vid

privatanställd,
fribrev.

rätt till
ger arbetstagaren
hos den tidigare arbetsgivaren.

Det

rättigheter

pension

motsvarande

intjänade

Livränta
och kommunala

pensionsavtalens

Sådan rätt tillkommer

arbetstagare

De statliga
livränta.
privat

anställning.

motsvarighet
som övergår

till fribrev

från offentlig

är
till
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Sistahandsansvaret
När

byter från en offentlig
en arbetstagare
sådan gäller i dag det s.k. sistahandsansvaret.

tagande
fullo

arbetsgivaren

bär kostnaden

betalar

till

arbetsgivare

en annan
att den överarbetstagaren
och till

Det innebär

hela pensionen

till

för det. Pensionskostnaden

bärs alltså inte alltid

av
Sistahands-

den arbetsgivare

hos vilken

ansvaret tillkom
för en osäkerhet

förenkling på 1960-talet. Det med
som en administrativ
i de offentliga arbetsgivarnas
ekonomiska
planering och

arbetstagaren

tjänat in förmånen.

kan i värsta fall få den följden att dessa arbetsgivare undviker att anställa
äldre arbetstagare
från annan offentlig
verksamhet.
På
som kommer
grund av denna problematik
har de offentliga arbetsgivarna för avsikt att
avveckla

sistahandsansvaret.
före ändringen

genomförd

Sannolikt

kommer

av relationen

den förändringen

att vara
och
Svenska
kyrstaten

mellan

kan.

Det kommunala

pensionsavtalet

De som är anställda
enligt Pensionsavtal
KL.

Avtalet

med kyrkokommunala
för arbetstagare

gäller dessutom

i många kommunala

villkor

har tjänstepensionsrätt

hos kommuner

för anställda

bolag. I detta avsnitt

och landsting

i kommuner,

redogör

hos landsting

PAoch

jag något för avtalets

innehåll.
Förmåner

som utgår

Förmånerna

enligt

visstidspension,

PA-KL
livränta,
är ålderspension,
efterlevandepension,
kompletterande

garantipension,

delpension

och

sjukpension.
Bland

alla dem som omfattas av PA-KL
kan en stor del 65 % välja
mellan 63 och 65 år. Detta gäller dock bara ett fåtal av dem

pensionsålder

villkor.
För de flesta av dessa
som är anställda med kyrkokommunala
arbetstagare gäller att pensionsåldem
är 65 år.
Ålderspensionen enligt PA-KL bruttosamordnas
med den allmänna

pensionen.

Bruttobeloppet

beräknas

dande tid och pensionsgrundande

med utgångspunkt

lön. Arbetstid

i pensionsgrun-

motsvarande

minst 40 %

Såväl privat som offentlig anställning räk
av heltid grundar pensionsrätt.
före 28 års ålder räknas inte med. För full ålderspennas. Anställningstid
sion krävs 30 års tjänstetid.
lönen och vissa ersättningar.

anställningsåren.
Den

Som pensionsgrundande
Vid beräkningen

Avgångsåret

pensionsgrundande

lönen

lön räknas månads-

beaktas endast de nio sista

och året före avgångsåret
beräknas

efter

bortser man från.
av de fem

genomsnittet

SOU 1997:44

bästa

Anställda

årsinkomstema

ATP-taket

under

med kyrkokommunala

dessa år. Personer

får kompletteringspension

från

med

inkomster

med

PA-KL

mellan

villkor

under
7 och

18 % av den pensionsgrundande
lönen. Vid ytterligare
inkomster
över
ATP-taket
65 %
men under 20 basbelopp utgår ersättning motsvarande
lönen. För inkomster mellan 20
av den delen av den pensionsgrundande
32,5 %. Ålderspensionen är
är ersättningsnivån
basbeloppsanlmyming.
genom
Rätt till livränta enligt PA-KL
har den som avgår från sin tjänst före
förutsatt att denne är minst 31 år och har haft minst tre års
pensionsåldem
och

30

basbelopp

värdesäkrad

anställning

hos den senaste arbetsgivaren.
Livräntan beräknas netto i förden allmänna pensionen och uppgår till högst 95 % av en
tänkt nettopension.
Den betalas ut från 65 års ålder och värdesälcras först

hållande
fr.o.m.

till

utbetalningstidpunkten.
är ett slags förtida pensionsuttag,
som tillämpas bl.a.
kan arbetsgivare
och arbetstagare träffa
Enligt PA-KL

Garantipension
vid övertalighet.

avtal om att garantipension
till normal pensionsålder.

Visstidspension

skall betalas

enligt

från en bestämd
för

gäller

PA-KL

tidpunkt

fram

antal

högre

ett begränsat

chefsbefattningar.
Efterlevandepension
till vuxna,
Kompletterande

pension

enligt

kompletterande

beräknas

delpension

och motsvarar

7,5 basbelopp

och omfattar
är en nettopension
änkepension och barnpension.

PA-KL

enligt

på inkomst

PA-KL

55 % av inkomstbortfallet

över

vid övergång

till

deltidsanställning.
sjukpension
7,5 basbelopp.

försäkringen

kan enligt PA-KL
I övrigt

föreligger

för den som beviljas

Administreras

är Kommunsektoms
betalar ut pensioner
till

några få kommuner
löne-

och

förtidspension

med inkomst

över

från avtalsgruppsjuk-

eller sjukbidrag.

av KPA

Det

kommunala

utgå till arbetstagare
rätt till ersättning

pensions

AB

pensionärer

KPA

med

som
kommunal

sköts pensionshanteringen

pensionsverk
pensionsavtalet

SPV.

dock

I sammanhanget

i allmänhet

tillämpas

administrerar
pensionsrätt.

och
För

i stället

kan

av Statens
nämnas att det

även av de kommunala

bolagen.
Ett system under förändring

bruttopensionsavtal
är ett förmånsbestämt
som finansieras genom
Pensionema
betalas
fördelningssystem.
löpande över budgeten.
Många kyrkokommuner
skuldför utfástelsema
i sin balansrälming,
men
PA-KL
ett

det förekommer
med

som

endast sker genom att utbetalningar
att redovisning
tas
kostnader
Pensionsutfástelsema
i resultaträkningen.
anses
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det enda större
tryggade genom beskattningsrätten.
Numera är PA-KL
pensionsavtalet
på den svenska arbetsmarknaden
som är ett bruttosektorn har kommit
på den kommunala
pensionsavtal.
Avtalspaitema
så att det blir ett nettosystem,
överens om att förändra PA-KL
från det lagstadgade pensionssystemet.

Vissa

fristående

kyrkomusiker

Tidigare
överfördes
kvarstår
sionsrätt

statligt

hade kyrkomusikema
flertalet

till kommunalt

dock i statligt
enligt

det

reglerade

statliga

reglerade

reglerade

anställningar.

anställningar.

konstitutorialanställningar

pensionsavtalet

PA-9l.

År

1990

Tre organister

och har penPensionskostnads-

där musikern är verksam. Dessa tre
ansvaret ligger på den kyrkokommun
redan vid 63 års ålder.
organister kan välja att ålderspensioneras
De är
gäller särskilda förhållanden.
För de cirka 100 skolkantorerna
tecknar
Kyrkokommunema
kommunerna.
av de borgerliga
del av
viss
disponera
över
avtal med de borgerliga kommunerna
att
om
till
hela
lönen
betalar
kommunen
skolkantoms
arbetstid. Den borgerliga

anställda

Kyrkokommunen
ersätter i sin tur den borgerliga kommu
arbete.
lönekostnaden
för
den
del
som avser kyrkomusikaliskt
nen
av
från den
Löneförmånema
har pensionsrätt enligt PA-KL.
Skolkantorema
läggs samman med löneförmådelen av anställningen
kyrkomusikaliska
skolkantom.

lönen bestäms. En skolnema från skoldelen när den pensionsgrundande
kantor som är lågstadielärare kan avgå med ålderspension mellan 63 och
65 års ålder, om han är född 1939 eller tidigare. Även en organist eller
kantor som är född senast 1939 kan avgå med ålderspension vid 63 års
ålder under förutsättning

av obruten

anställning

sedan 1990.
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3.2

med lcyrkokommunala

villkor

Relationsändringen

Mina

slutsatser

och

förslag
och

Anställningsavtalen

kollektivavtalen

består

över

relations-

ändringen.
Svenska

bestämmer

kyrkan

Den kommunala

innebär

arbetsgivarorganisation.

om vad rela-

arbetstagare

varje

för den egna anställningen.
beräknar

Kyrkokommunema

sätt sina pensionsskul-

på enhetligt

för relationsändringen.

der per tidpunkten

för gjorda

Ansvaret

egen
ändras.

informerar

Kyrkokommunema

tionsändringen

sin

delegationslagen

och kostnaden

pensionsåtaganden

för att in-

fria dessa bärs inomkyrkligt.
De gjorda
vid utgången

fonderade

vara helt

senast

av år 2009.

För att underlätta
ett samlat
avsätts medel ur kyrkofonden.
Till

skall

pensionsåtagandena

dess fondering

tryggande

har skett bör arbetsgivarna
Staten ställer

pensionsåtaganden.

av pensionsfordringama

garanti

lqeditförsälcra

sina

för pensionsfordringar

som
sina anställningar

eller andra som har avslutat
ägs av pensionärer
med kyrkokommunala
villkor.
För garantierna
tas marknadsmässig

avgift

av dem som svarar för pensionsåtagandena.

Svenska

övrigt,

ställer

kyrkan

som inte är möjliga

garanti

för

gjorda

Ett avtal bör eftersträvas
den avseende

ändringen

vissa

övertas

pensionsåtaganden

att kreditförsäkra.

av innebörd att tidigare
och stiftsanställda
kyrkomusiker

av något organ inom

Svenska

statliga

kyrkan.

vid

åtagan-

relations-

i
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skyldigheter

består

skiljer

man mellanjjøsiska personer och juridiska
Båda kan vara parter i rättegångar och avtal. De kan också
personer.
kallas rättssubjekt.
Juridiska
personer finns av olika slag. Främst kan

aktiebolag,

nämnas

kommuner

ningar,

ekonomiska

handelsbolag,
och stiftelser.

föreningar,

Staten är också en juridisk

ideella

före

person.

Det

är fråga om olika associationsformer.
I dag består Svenska kyrkan av en rad olika juridiska personer. Föroch stiñssamfålligheter
samlingar,
Svenska
är kommuner.
pastorat

kyrkan

som sådan är ingen juridisk
såsom domkapitlen,
kyrkomötet

person. Vissa centrala kyrkliga organ
och Svenska kyrkans centralstyrelse

får i dag anses vara sidor av staten. Vad som hittills nämnts är offentligrättsliga subjekt. Till Svenska kyrkan hör också en rad privaträttsliga
subjekt
såsom SFRV.
skall bland annat innebära att en ny associations
Relationsändringen
form införs

pelvis

i svensk rätt. Trossamfund

församlingar

Associationsfonnen

subjekt.

skall

och delar av trossamfund
- exemsjälvständiga
juridiska
vara
personer.
trossamfund
blir en form av privat rätts

kunna

registrerat

Svenska

kyrkan som helhet kommer efter relationsändringen
att
i associationsrättslig
mening. Församlingvara ett registrerat trossamfund
skall även i fortsättningen
samfälligheterna
arna och de kyrkliga
vara
juridiska
Detta
Vidare sägs
framgår
egna
personer.
av riktlinjebeslutet.
där att församlingarnas
kommunstatus
skall upphöra. Man måste utgå
från

detsamma

och att såväl
gäller de kyrkliga
samfállighetema
efter
komkyrkliga
samfälligheter
relationsändringen
som
s.k.
trossamfundsdelar.
att
mer
anses vara
När ett företag eller en sammanslutning
av annat slag byter associationsform
avvecklas och
går det i regel till så att det gamla rättssubjektet
att

församlingar

mellan staten och Svenska kyrkan är
ett nytt bildas. Relationsändringen
unik
reform
inte
nödvändigtvis
måste jämföras med en vanlig
en
som
omvandling
bolag.
Kyrkoberedningen
föreslog SOU 1994:42 s. 163
av
och samfälligheter
att de församlingar
som finns vid relationsändringen
kvarstår som sådana efter nämnda tidpunkt.
Identitet
skulle föreligga,

enligt Kyrkoberedningens
Utredningen
preliminära

om
uppgifter

mening.

trossamfundens

rättsliga

reglering

kommer,

enligt

som lämnats under hand, att föreslå att de civila
och skyldigheter som en församling eller kyrklig samfällighet
har vid utgången av år 1999 övergår till motsvarande
församling,
kyrklig

rättigheter

samfällighet

eller stift från år 2000.

Det betyder att anställningsförhållanden,
kollektivavtal
och andra
avtal med utomstående
kommer att bestå oförändrade över relationsänd-
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ringen.

Efter relationsändringen

i vidare utsträckning
Till

med kyrkokommunala

kan trossamfundsdelen

än motsvarande

kyrkokommun

villkor

inte ändra avtalen
kan göra det.

följd

behöver de arbetsrättsliga reglerna
av denna konstruktion
inte bli aktualiserade.
om arbetstagares skydd vid verksamhetsövergång

3.2.2

Kollektivavtalen

Vad som anförts i föregående avsnitt betyder också att de kollektivavtal
består som Pastoratsförbundet
på uppdrag av kyrkokommunerna
och
med stöd av kommunala
har slutit med arbetstagarorgadelegationslagen
nisationema.
Samtliga avtal kan senare förändras på samma sätt som i
dag.
Efter

relationsändringen

organiserar
omfattar

bör staten inte reglera

sig. Kommunala

kyrkliga

delegationslagen

kommuner.

relationsändringen

skall

arbetstagarorganisationema

Hur

de första

hur arbetsgivarsidan

bör ändras så att den inte
efter
nya kollektivavtalen

i förhandlingar
se ut får bestämmas
och den arbetsgivarorganisation

mellan
som

då

fattar på våren 1999 beslut om
att finnas. Kyrkomötet
arbetsgivarorganisationen
skall se ut i den framtida Svenska kyrkan.

hur

kommer

3.2.3

Infonnation

och medbestämmande

Det är av största betydelse för arbetstagarna personligen och för de kyrkliga arbetsplatsernas
funktion att varje arbetstagare inom Svenska kyrkan
i god tid får korrekt, klar och utförlig
infonnation
om vad relationsänd

ringen

innebär

för den egna anställningen.
Kyrkokommunema
måste ta
det
gäller de anställda med kyrkokommunala
när

på sig den uppgiften
villkor.

Beslutet att ändra relationerna
mellan staten och Svenska kyrkan tas
inte av kyrkokommunerna
och behöver därför inte i sig föregås av medbestämmandeförhandlingar
med de berörda arbetstagarorganisationema.
Skulle

ning

kyrkokommunerna
till

relationsändringen

stämmandeförhandlingar

fatta beslut om viktigare förändringar
skall naturligtvis
i vanlig ordning
förekomma

därom.

i anslutmedbe
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pensionsåtaganden

Gjorda

Inledning
med kyrko
för anställda
pensionsåtaganden
om gjorda
villkor är omfattande.
Jag anser det viktigt att ge en utförlig
i denna del. Frågan om hur gjorda
till mina överväganden

Avsnittet
kommunala

bakgrund

pensionsåtaganden

av relationsändringen
bör vidtas har stor betydelse

påverkas

åtgärder som därför
pensionärernas trygghet,

som sådan och vilka
för arbetstagarnas och

för arbetsgivarnas ekonomi.
stycke
Avsnittet
ett
om pensionsskuldens storlek i dag.
i sam
Därefter följer ett stycke om överenskommelser,
som har orts
på Svenska kyrkans område.
band med tidigare huvudmarmaskapsbyten
Jag fortsätter med en allmän beskrivning
av hur pensionsåtaganden kan
inleds

liksom

med

är ordnat i
överväganden.
Först därefter redovisar jag mina
dagens kyrkokommuner.
anställda
Dessa
dels de intjänade pensionsrätter för kyrkokommunalt
säkerställas.

Sedan går jag närmare

in på hur säkerställandet

dels de tidigare överens
som ligger obetalda vid relationsändxingen,
området.
kommelser
finns
på
som
och finansiering
Mina förslag rörande säkerställande
av gjorda pensionsåtaganden har utformats efter ingående samråd med den inomkyrkom ekonomi och egendom. Strävan har varit att ge ett
förslag som möjliggör
en samlad hantering av gjorda pensionsåtaganden
och framtida sådana för all personal inom Svenska kyrkan.

liga utredningen

Pensionsskuldens

storlek

pensionsskulder. Skuldema
finns ackumulerade
Hos kyrkokommunema
består av dels kostnaderna för framtida pensioner till dem som redan har
pensionerats, dels kostnaderna för de anställdas intjänade pensionsrätter.
pensionsskuld
En kyrkokommuns
motsvarar alltså värdet av alla hittills
intjänade
framtida

pensionsrätter.

av samtliga
som nuvärdet
har
denna
kyrkokommun
att svara
som

Skulden

pensionsutbetalningar

beräknas

för.
är att betrakta som uppskjuten lön.
de
har möjlighet
att avsätta resurser motsvarande
för
fonderas
kan
medel
så
har
in.
På
att
tjänats
sätt
pensionsrätter
som
förfaller till betalning. Fonderingen
sedan användas när pensionsrättema
innebär att utgifterna periodiseras, så att hela kostnaden för arbetskraften
Pensionsrättema

Kyrkokommunema

tas då den utnyttjas.
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Med

ett års pensionskostnad
pensionsrätter.

med kyrkokommunala

avses nuvärdet

villkor

av det årets intjänade

Med ett års pensionsutbetalningar
kyrkokommunen
gör till pensionärer

avses de faktiska utbetalningar som
under ett år.
Avtalspensionsgruppen,
i sep
som tillsattes av Finansdepartementet
tember
1994, redovisade
beräkning
den
kyrkokommunala
en
av
pensionsskulden
till ca 2,4 miljarder
kr, exklusive. s.k. särskild löneskatt
Avtalspensioner,
se rapporten Kommunala
Ds 1995:46, s. 69. Enligt
Avtalspensionsgruppen
beräknades
skulden bli fördubblad
på 20 år.

Enligt

uppgifter

något

högre

felaktigheter
anmälts

från Pastoratsförbundet
än

den

beräknade.

som har förekommit
KPA. Arbete pågår

och KPA

Det

beror

vissa

skulden

administrativa

i samband

med att pensionsberättigade
att komma till rätta med detta.

till
med
sammanhanget
bör noteras att beräkningarna
faktorer, exempelvis antaganden
om livslängd
ränteutvecldingen.
I kyrkokommunema

är den verkliga
på

delvis

bygger

på osäkra

för de berättigade

och om

har pensionsskulderna

bokförts till sammanlagt
1995
framgår
av
av Ekonomisk
redogörelse
för kyrkokommuner
år 1995, framtagen av Statistiska centralbyrån m.fl..
En stor del av den sammanlagda skulden finns alltså inte
bokförd i någon balansräkning.

knappt

1,9 miljarder

kr vid utgången

På pensionskostnader
om särskild
löneskatten

löneskatt
utgörs

utgår särskild

löneskatt

på pensionskostnader.

enligt

Underlaget

lagen 1991:687
för den särskilda

löpande kostnad
av arbetsgivamas
eller for utbetalning
av otryggade

for tryggande av
pensionsåtaganden
pensioner.
Skatt
betalas från och med år 1998 med 23,52 %
underlaget.
Som
löpande
av
kostnad för tryggande räknas avgift för pensionsförsäkring,
avsättning
till pensionsstiftelse
eller
vid tryggande i form av skuldföring
- pensionsskuldens
ökning. För pensionsutfästelser
som inte har tryggats tas
den särskilda löneskatten ut när pensionerna betalas ut. Även kommuner
är skattskyldiga

för särskild löneskatt. Kyrkokommunema
betalar
dag löpande särskild löneskatt på sina pensionsutbetalningar.

Tidigare
I samband

alltså i

huvudmannaskapsbyten

med tidigare huvudmannaskapsförändringar
mellan staten och
kyrkokommunema
har regeringen
fattat särskilda beslut rörande
pensionsåtaganden. På så sätt har sistahandsansvaret
frångåtts. Grunden for
dessa beslut återfinns i en överenskommelse
från den 6 maj 1981 om
pensionskostnadsreglering med anledning av ändrat huvudmannaskap för
Överenskommelsen
viss verksamhet.
träffades mellan staten, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet
och gäller metoder för fördel-

I
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ning av pensionskostnader för personal som i samband med huvudmananställning
gått över ñån en statlig till en kommunal
naskapsförändring
arbetsgivaren
tidigare
den
enligt avtalet är att
Principen
eller tvärtom.
betalar kostnadsbidrag
när det står klart hur stor den allmänna pensionen
blir

ifråga. Överföring av medel från den ena huvudden andra sker således tidigast när den allmänna pensionen

för arbetstagaren
till

mannen
börjar betalas ut.

Vissa stiftsanställda
lokal- och
av verksamheten
en omorganisation
stiftsplanet i Svenska kyrkan. Den innebar bl.a. att vissa arbetstagare som
fördes över
hos domkapitel och stiftsnämnder
hade statliga anställningar
stiftssamfälligde
då
nybildade
hos
anställningar
till kyrkokommunala
År 1989 genomfördes

heterna.

Dessa arbetstagare

fick

då kommunal

pensionsrätt

i stället

för

statlig. Staten åtog sig i det sammanhanget, genom regeringsbeslut den 29
för arbetstagarnas pensionsförmåner.
mars 1990, att utge kostnadsbidrag
i samband med
arbetsgivarna
till de nuvarande
utbetalas
Bidragen
arbetstagarnas

pensionsavgångar.

Vissa kyrkomusiker
Den statliga

regleringen av kyrkomusikertj änster upphörde 1990. Då fick
kommunal
pensionsrätt i stället för statlig. Staten åtog
för
regeringsbeslut den 31 maj 1990, att utge kostnadsbidrag

kyrkomusikema

sig, genom
dessa kyrkomusikers
de stiftsanställda

på samma

pensionsfönnåner,

sätt som beträffande

som kommunaliserades.

Vissa inom folkbokföringen

Huvudmannaskapet

1991 från kyrkokom-

övergick

för folkbokföringen

arbetstagare, som
munema till staten. I samband därmed övergick vissa
anställ
reglerade
till
statligt
reglerade anställningar,
hade kommunalt
1991 träffades en
Den 7 november
ningar vid lokala Skattemyndigheten
och Pasto
för Civildepartementet
mellan företrädare
överenskommelse
Överenskommelsen
medinnebar att Pastoratsförbundets
rekommenderas
skulle
att utge kostlemmar,
dvs. kyrkokommunema,

ratsförbundet.

nadsbidrag

för de berörda

godkände

överenskommelsen

arbetstagarnas

pensionsfönnåner.

beslut

genom
för avtalets
kännandet var en förutsättning
efterlevs på så sätt att kyrkokommunema

den 5 december

giltighet.
krävs

Regeringen
1991. God-

Rekommendationen

på bidrag

när arbetsta-

små kyrkokommugarna i fråga avgår med pension. Kraven upplevs av
därför nyligen hemPastoratsförbundet
har
betungande.
mycket
ner som
ställt hos regeringen om lindring av överenskommelsen.

SOU 1997:44

Anställda

Allmänt
Ett

om säkerställande

tryggande

arbetsgivaren

eller
vidtar

dag pensionen
Det finns

med kyrkokommunala

villkor

av pensionsåtaganden

säkerställande

innebär att
av ett pensionsåtagande
för att se till att åtagandet kan infrias den

åtgärder

skall betalas ut.

inga tvingande

pensionsåtaganden.
kollektivavtal

Men

om

civilrättsliga
sådana

pensionsplaner

lagregler om säkerställande
av
bestämmelser
finns som regel i de
på den svenska
som förekommer

arbetsmarknaden.

Kommunalskattelagen
arbetsgivare
återfinns

att

i punkten

1928:370.

innehåller

säkerställa
20

gjorda

anvisningarna

en bestämmelse
pensionsåtaganden.
till

23

som motiverar
Bestämmelsen

§ kommunalskattelagen

Den innebär

att en arbetsgivare från intäkt av näringsverksamhet får göra avdrag för pensionskostnader
i vissa fall. För att avdragsrätt skall föreligga krävs att arbetsgivaren har säkerställt sina pensionsåtaganden genom köp av pensionsförsäkring
eller på något av de sätt som
anvisas
i lagen
1967:531
tryggande
om
av pensionsutfästelse
tryggandelagen.
Avdragsrätten
begränsad.
är
I tryggandelagen
anvisas två olika sätt att säkerställa pensionsåtagan
den, nämligen avsättning till pensionsstiftelse
och särskild redovisning av
pensionsskuld.
Den senast nämnda metoden innebär att arbetsgivaren i
balansräkningen tar upp vad han enligt en s.k. allmän pensionsplan har
åtagit sig att redovisa där. Med allmän pensionsplan
menas - i tryggandelagen
sådana allmänna grunder för pensionering
av arbetstagare eller
arbetstagares efterlevande
innehåller
regler
tryggande
som
om
av arbets
givarens
utfästelse
kreditförsälcring,
avsättning
till pensions
genom
stiftelse

enligt

tiyggandelagen

eller

anordning som har
annan likvärdig
arbetstagarorganisation.
PA-KL
av
innehåller
inga
regler om tryggande
och kan därför inte betraktas
allmän
som en
pensionsplan
i tryggandelagens
mening se prop. 1967:83 s. 108
samt
Ds 1995:46 s. 109.
Även
om en arbetsgivare inte säkerställer sina pensionsåtaganden på
sådant sätt att det ger avdragsrätt kan säkerställande
ändå ske på något
godkänts

central

annat sätt, som i och för sig är godtagbart för de anställda. Exempel på
andra sådana godtagbara skydd för pensionsfordringama
är bankgaranti,
borgen och pant i form
Anställda
i staten och i
av kapitalförsäkring.
kommunerna
ser beskattningsrätten
godtagbart
ett
skydd
för sina
som
pensionsrätter.

Pensionsstiftelse
En pensionsstiftelse

är en stiftelse som har inrättats av arbetsgivaren med
det enda syftet att trygga pensionsutfästelsema
till arbetstagare eller deras
efterlevande.
Pensionsstiñelsen
kan vara gemensam för flera arbetsgiva-
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villkor

avsättningar för framtida penarbetsgivaren
re. Till pensionsstiftelsen gör
Därigenom
tryggas åtagandena. Ansvaret för fullgö
sionsutbetalningar.
Stiftelsen fungerar alltså
randet av åtagandena stannar på arbetsgivaren.
s.k. gottgörelse - från
ersättning
får
som ett slags pant. Arbetsgivaren
dock endast under
lämnas
stiftelsen för utbetalda pensioner. Gottgörelse
även efter gottgörelsen är minst
förutsättning
att stiftelsens förmögenhet
inte kunna
lika stor som den totala pensionsskulden. Skulle arbetsgivaren
kan
konkurs,
i
försatts
han
för
exempelvis
att
sina åtaganden,
fullgöra
till
pensionärerna.
direkt
stiftelsen betala ut förfallna pensionsbelopp
skall motsvara den nuvärdesbetill pensionsstiftelsen
Avsättningama
räknade

Det är i princip

pensionsskulden.

för större avsättningar.
Pensionsstiftelsens

kapital

inte möjligt

att få avdragsrätt

är låst. Ett eventuellt överskott kan inte tas
bedömd betryggande säkerhet kan stiftelsen
hand
Förvaltningen
av stiftelsen kan has om

ut. Men mot en bankmässigt
lämna lån till arbetsgivaren.
själv eller av någon annan. Stiftelsen står under länsstyav arbetsgivaren
relsens tillsyn.
kan väljas av olika skäl. Ett skäl kan vara att det
En stiftelselösning
för arbetsgivaren
att jämna ut sitt resultat, genom att variera
ger möjlighet
vinstdrivande
kan
storlek.
Detta
avsättningamas
vara en stor fördel för

företag.
kan bilda en gemensam pensionsstiftelse, antingen i
form av förmögenhetsgemenskap eller i form av förvaltningsgemenskap.
sammanslås de belopp som har avsatts av
Vid förmögenhetsgemenskap
Grunder för
de olika arbetsgivarna till en gemensam förrnögenhetsmassa.
bör vara
och
skall finnas upprättade
beräkning
av andelar i stiftelsen
med fönnögenhetsgemenskap
stadgar. Fördelen
i stiftelsens
intagna
och möjligheten
att
förmögenhetsmassa
hos
ligger i styrkan
en stor
förrnögenhetsmassoma
hålls
utjämna risker. Vid förvaltningsgemenskap
är gemensam. Stadgama för en gemensam
åtskilda, men förvaltningen
alltid innehålla regler om hur styrelsen
pensionsstiftelse bör naturligtvis
Flera arbetsgivare

skall utses.

Uänstepensionsförsäkring
I stället

för tryggande

enligt

tryggandelagen

köpa en tjänstepensionsförsälqing
den. Det innebär att han överlåter
säkringsbolag
kan också kallas

kan arbetsgivaren

välja

att

för att säkerställa sina pensionsåtaganfullgörandet av utfästelserna på ett för-

eller en försäkringsförening
livbolag
betalar arbetsgivaren
gengäld
I
understödsförening.
en
kan också kallas
arbets
så
försäkringen
ordnas
att
Normalt
premie till försäkringsgivaren.
står
givaren är dess ägare medan arbetstagaren eller dennes efterlevande
enligt ett förordnande
som inte kan återkallas. Presom förmånstagare
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mien

beräknas

kunna

fullgöra

med kyrkokommunala

på så sätt att den räcker för att försäkringsgivaren
utfästelsen och få täckning för sina omkostnader.

villkor

skall
Efter-

sker med marginal blir det regelmässigt ett betydande
som beräkningen
överskott.
Detta överskott fördelas dels på de försäkrade genom ökning
dels på premiebetalama
pensionerna,
av
genom en minskning
av de
framtida

i understöds

föreningen.

att jämna

premierna. Det är möjligt att bygga upp en buffert
Överskottet
blir ett skydd och en möjlighet
effekterna av svängningar på värdepappersmarknaden.

ut

Tillsynen
och försäknngsföreningarna
handöver försäkringsbolagen
has av Finansinspektionen,
också
tillser
bankerna.
försäkringsDe
som
tekniska grunder som tillämpas vid en försäkringsförenings
beräkningar
skall vara godkända av Finansinspektionen.

Tryggande
pensioner.

vad
lämpligt
anses vara särskilt
och individuella
delar av åldersmed få anställda anses försälcringsföreningen

i försälcringsförening

gäller sjukpension,

efterlevandefönnåner

För arbetsgivare

passa särskilt bra.
Med understödsförening

avses enligt lagen 1972:262
om undersådan
för
inbördes
bistånd
har
till
ändamål
förening
en
som
bedrivande
meddela
affärsmässigt
försäkringsrörelse
att utan
av
person-

stödsförening

försäkring. Föreningen är avsedd för anställda i visst eller vissa företag,
för en viss yrkesgrupp
eller för medlemmar
i en sammanslutning
med
för penOm föreningen
intressegemenskap.
är en försäkringsförening
sionsförsälcringar
arbetsgivare,

kan

medlemsavgifter

erläggas

de

av

berättigades

i stället för av dem själva.
har tillsatt en utredning

dir. 1996:66 med uppgift att se
uppgift för utredEn övergripande
över lagen om understödsföreningar.
ningen är att EU-anpassa lagen. Utredningen
ska ge förslag som syftar till
Regeringen

att ge understödsföreningama
samma konkurrensmöjligheter
som försäkskall utredningen överväga om det är
ringsbolagen.
I det sammanhanget

möjligt

att avskaffa

förbudet

mot affärsmässig

Skuldföring

och kreditfirsäkring

En särskild

redovisning

innebär, som nämnts, att
av pensionsskulden
i balansräkningen
gör en avsättning för pensionsskulden.

arbetsgivaren
Det skuldförda
utfástelsema.

enligt

beloppet

skall överensstämma

Tryggandelagen

en allmän

form

verksamhet.

förutsätter

med nuvärdet
vidare

att

av pensions
avsättningar
görs

med regler om säkerställande,
exempelvis
innebär att kreditförsäkEn sådan försäkring

pensionsplan

av kreditförsäkring.
ringsgivaren vid en eventuell

konkurs för arbetsgivaren går in och tryggar
den del av utfästelsen som det inte finns täckning för. Detta görs genom
tecknar en tjänstepensionsförsälcring
för den
att kreditförsäknngsgivaren
berättigade.

3-17-0375

i
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storföretag

villkor

modellen

utnyttjar

med lcreditförsälcring.
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Dessa har gjort

med skuldiöxing

i kombination

bedömningen

i
att en investering
det egna företaget ger en bättre avkastning på pensionskapitalet
än vad
hos en annan förvaltare
som kan åstadkommas
av pensionsmedlen.
Skuldtöring
i kombination
med lcreditförsälcnng utnyttjas sällan av små

företag.

Dessa kan ha svårt att uppfylla

de krav som ställs av lcreditför-

säkringsgivaren.
Den här tryggandeformen
blir knappast aktuell for andra arbetsgivare
än dem som driver näringsverksamhet
i vinstsyfte.
Den torde dessutom
förutsätta att arbetsgivaren är redovisningsskyldig
enligt bokforingslagen
1976:125.

Beskattningsrätt
Staten och kommunerna
skaffa

ningsrätt
anställdas

har beskattningsrätt.

for de kostnader

sig täckning

har ansetts vara ett tillräckligt
pensionsförmåner.

Det betyder att de alltid kan
Denna beskattsom uppkommer.
skydd för statligt och kommunalt

Garanti
Ett alternativt

sätt att säkerställa ett pensionsåtagande kan utgöras av en
av borgen eller pant. Ett borgensåtagandet måste göras av
någon utomstående.
För att det skall ha någon reell innebörd krävs att
borgensmannen
har tillräckliga
ekonomiska
resurser för att kunna fulli form

garanti

göra utfästelsen.

En panträtt

kan exempelvis

avse en av arbetsgivaren

ägd

kapitalforsälqing.
I samband
har staten

med bolagiseringar

ställt

på senare tid
av statlig verksamhet
för pensionsåtaganden
som staten gjort före

garantier

verksamhetsövergången

och som det nya bolaget fått överta ansvaret
för dessa situationer
har givits i en kompletteringspropo-

för. Riktlinjer
sition

prop.

l991/92:15O

Övertagande
avseende
den tagits

bolaget

alltid

bör

åläggas

verksamheten

Regeringen

tryggas.

Enligt

att göra
ifråga.

detta

mellan

staten och det nya
riktlinjerna
att
anges
bör den mottagande
riktlinjerna

snarast

i

möjligt

efter

har på grundval

den 17 december

garantier

enligt

in som delar av överlåtelseavtalen
avseende
verksamheten.
Vidare

arbetsgivaren

beslut

1.1

Det
som antagits
av riksdagen.
alltid
riktlinjerna,
överta ansvaret
pensionsrätterna.
I praktiken
har dessa åläggan-

de intjänade

åtagandena
övertagit

bil.

skall,

bolaget

for statliga

av statlig verksamhet.
ordnas på marknaden

det att han

i propositionen
av uttalanden
1992 bemyndigat
Riksgäldskontoret

tid före en överlåtelse
i första hand skall
är att tryggande

pensionsâtaganden
Meningen

genom
att ställa

avseende

och att Riksgäldskontorets

garantier

endast skall
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det behov

av säkerställande
som inte kan ordnas på så sätt. Det
finns
dag
i
marknaden
på
hos FPG
är kreditförsäkringar
som
Försäkringsbolaget
Pensionsgaranti.

alternativ
Det

finns

åtaganden

till

avseende
FPG

förmån

livräntor

ställer

krav

har ställts
kunnat

åtaganden

som inte kan försäkras hos FPG. Detta gäller
för dem som redan har pensionerats,
åtaganden

och vissa åtaganden

i form

av enkel borgen
kreditforsäkras
hos FPG

åtaganden.

För sina garantier

har avgiften
hos FPG,

för enkel

medan

Avgiften

har iklätt

Säkerställande

pensioner.
garantier

och

enkel

som inte har
för övriga
efterborgen

har Riksgäldskontoret

avgiften

motsvarat
har ställts
efterborgen

ställt

har debiterats

antastbara

Riksgäldskontorets

för sådana åtaganden

borgen

enkel

har Riksgäldskontoret
gäldskontoret

avseende

på viss kreditvärdighet.

krav

sig borgensansvar
den som ansvarat

i kyrkokommunerna

avgiftsfritt.
från

på borgen

tagit avgift.

Hittills

för kreditförsäkring
I koncerner

moderbolaget.

Riks-

genom eget ensidigt
för pensionsåtagandena.

beslut.

i dag

Kyrkokommunemas

pensionsåtaganden
är inte tryggade i den mening
I dag är kyrkokommunerna
befriade från
som avses i tryggandelagen.
inkomstskatt.
De skulle alltså ändå inte ha nytta av den avdragsrätt som
kvalificerar
för.
ett tryggande enligt tryggandelagen
I stället
den
anses pensionsåtagandena
vara säkerställda
genom

beskattningsrätt

som kyrkokommunerna
också i kyrkolagens
regler om indelningar
vilka
angelägenheter
kyrkokommunerna
om

har.

säkerhet

ligger

och i dess begränsande

En viss

regler

får ägna sig åt. Indelningsskall finnas en rikstäckande
organisa-

reglema

innebär bl.a. att det alltid
tion och att det finns regler om vem som skall ansvara for gjorda åtaganden när organisationen
på något sätt förändras, exempelvis
genom sammanslagningar.
Regleringen
av tillåtna angelägenheter innebär i praktiken
bl.a. en viss begränsning av kyrkokommunemas
möjligheter
att ägna sig
ekonomiskt
Många

riskabel

balansräkningama.
ningarna

verksamhet.

kyrkokommuner
Andra

i resultaträkningarna.

har

nöjer

skuldfört
sig

med

sina
att

pensionsåtaganden

redovisa

pensionsbetal-

i
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överväganden
De historiska

åtagandena

De pensionsåtaganden

ändringen

som har gjorts fram till tidpunkten
kallas i det följande för de historiska åtagandena.

Relationsändringen
pliktelser,

däribland

för relations

innebär att kyrkokommunema
behåller sina förde historiska
åtagandena. Vidare innebär föränd

ringen att kyrkokommunema
mister sin kommunstatus
och därmed sin
beskattningsrätt.
I stället får kyrkokommunema
ny rättsstatus som delar
trossamfund.
Svenska kyrkan får rätt till statlig hjälp
av ett registrerat
med att ta upp avgifter
är att kyrkolagen

från sina tillhöriga.

En ytterligare del av förändI stället får vi en kortfattad ramlag om
Svenska kyrkan och ett inomkyrkligt
regelverk i form av en kyrkoordning. Utredningen
rättsliga reglering lägger förslag
om trossamfundens

ringen

till

upphävs.

lagen

kommer
dess förslag inte att
om Svenska kyrkan. Sannolikt
ekonomiskt
ansvarstagande
att vi får lagregler om solidariskt
Svenska kyrkan. Det är också osannolikt
någon
lagbegränsning
att

medföra
inom

görs av arbetsgivamas
bär dessa förändringar,
historiska

tillåtna

verksamhetsområde.

såvitt

jag

åtagandena

försvagas.

Att säkerställandet

försvagas

kan

finna,

Sammantagna

att säkerställandet

inne
av de

måste man se allvarligt
på. Detta gäller
särskilt som ett icke obetydligt
antal pastorat har en svag ekonomisk
har särskilt pekats
för min
ställning. I direktiven
att en utgångspunkt
utredning skall vara att de historiska åtagandena inte skall försvagas eller
förminskas.

Jag har därför

vilka

som kan vidtas för att
undvika den försvagning, som annars skulle följa av relationsändringen.
Enligt min mening har staten ett visst ansvar för den situation som
uppkommer.

övervägt

Det är riksdagen

tionsändringen.
kyrkokommunala

Rimligen

bör

arbetstagare

åtgärder

som fattar beslut om den förestående reladetta ske med ansvarstagande
för att
och före detta arbetstagare

inte försätts

ett läge som är mindre tryggt än det läge de har i dag.
Å andra sidan är det naturligt att det primära ansvaret för åtagandena
stannar inom Svenska kyrkan. Det är Svenska kyrkan och dess kyrkokommuner

arbetskraft.
som har dragit nytta av de pensionsberättigades
Kostnaden för åtagandena bör därför stanna där.
Till
beräkningar
att börja med måste noggranna
göras av pensionsskulden
hos varje arbetsgivare.
Kyrkokommunerna
bör låta utföra

dessa beräkningar
belasta respektive
Därefter

på ett enhetligt

sätt. Kostnaden

för beräkningarna

bör

kyrkokommun.

måste någon

för att beskattningsrätten

form av säkerställande
ske, som kompensation
bortfaller
och kyrkolagen upphävs.

i
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Vid valet av hur säkerställandet
synen till de berättigades trygghet
enskild
Vissa

skall ske kan först konstateras
inte tillåter

kommer

som krävs för en godtagbar lösning.
Reglerna om den särskilda löneskatten
Sådan skatt skall,
der. Tidpunkten
historiska

att det överlämnas

att efter egen bedömning vidta erforderliga
nämligen inte att ha de ekonomiska

arbetsgivare
arbetsgivare

med kyrkokommunala

har betydelse

villkor

att häntill varje

åtgärder.
resurser

i sammanhanget.

som ovan redovisats, alltid betalas på pensionskostnaför när skattskyldigheten
utlöses varierar dock. Om de

åtagandena

eller genom köp av
tryggas enligt tryggandelagen
kommer
för hela det tryggade beskattskyldighet

pensionsförsäkring

loppet att utlösas i omedelbart
samband därmed. Om hela den kyrko
kommunala
pensionsskulden
mening redan vid relatryggas i formell
utlöses alltså en i dag latent skatteskuld på åtminstone 600
tionsändringen
miljoner

kr. Vid

skjuts en del av skattskyldigheten
behöver inte
upp och utlöses först senare. En uppskjuten skattskyldighet
innebära någon ekonomisk
vinst, men påverkar likviditeten.
Detta är en
faktor som måste beaktas vid valet av hur de historiska åtagandena skall
tryggande

successivt

säkerställas.
Om någon

form

riska åtagandena

kan uppnås för de histoav samlat ansvarstagande
kan tryggheten för arbetstagarna och de tidigare arbets-

Ett sådant samlat ansvarstagande kan ordnas
tagarna bli tillfredsställande.
på olika sätt. En lösning är att kapital som i dag finns samlat i kyrkofon
den övergångsvis utnyttjas som säkerhet.
består

Kyrkofonden
huvudsak
kyrkans

har tillkommit
lokala

nivå

se

av

en

avsevärd

avgifter

genom
även avsnitt

förmögenhetsmassa,
och donationer

2.2 ovan.

från

Marknadsvärdet

dens tillgångar

som i
Svenska
av fonströmmar

uppgår till över tre miljarder kr. Genom fonden
inom ramen för det s.k. utjämningssys
församlingsskattemedel
för att
temet. Det är därför naturligt att tänka sig att använda kyrkofonden
stabilisera
för de kyrkokommunalt
situationen
anställda
och tidigare
ständigt

anställda,

vilka nu går miste om den säkring av redan intjänade rättigheter
och kyrkolagen
hittills
har inneburit.
Efter en
som beskattningsrätten
bör dock en samlad pensionsstiftelse
övergångsperiod
eller försäkringsförening i sig utgöra godtagbar säkerhet.
Jag skall

sionsåtaganden
Modellen

nu beskriva den modell
som jag förordar.

säkerställande

innebär

stödsförening.
Till

för samlat

görs om till
att en del av kyrkofonden
Jag kallar den Svenska kyrkans pensionsförening.

Svenska

kyrkans

medel

som finns avsatta
även nedan avsnitt 4.2.9.

nämnda

medel

kommer

att innebära

bör

pensionsförening
för prästemas

av penen under-

överförs till att börja med de
och biskoparnas
pensioner se

Bildandet

lämpligen

av föreningen och överföringen
av
ske redan före relationsändringen.
Detta

att prästemas

och biskoparnas

pensioner

tryggas

i
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formell mening. I och med att tryggandet sker, utlöses också skyldighet
Det finns medel
att betala den särskilda löneskatten på pensionsmedlen.
har
för
särskilda
löneskatten
och
den
kan
avsatts
tas i anspråk
som
som
för betalningen.
det gäller

När

utredningen
stämt

med

föreslå

framtida

pensionsåtaganden

väntas

den inomkyrkliga

om ekonomi och egendom lägga ett förslag som är väl sammitt. Såvitt hittills
kan bedömas kommer
den utredningen

att de framtida

för prästerna

åtagandena

och all övrig

kyrklig

tryggas gemensamt, i en Svenska kyrkans pensionsförening.
Ett samlat tryggande i en Svenska kyrkans pensionsförening
innebär

personal

att ansvaret

för åtagandena

nas ansvar
avgiften.

inskränks

Företrädare
föreslås

ingå

för

kommer

att bäras av föreningen.
att betala den försäkringstelmiskt

till

och

arbetsgivarna

i pensionsföreningens

för

Arbetsgivarfastställda

arbetstagarorganisationema
De får därmed

styrelse.

inflytande

över förvaltningen
Ansvaret
kommunala

av pensionsmedlen.
för de historiska åtagandena

villkor

avseende

anställda

med kyrko-

i dag, som ovan konstaterats, på kyrkokommubakgrund
Mot
mitt
nema.
av
ovan förda resonemang om att relationsändringen innebär en försvagning
av den säkerhet som i dag ligger i beskatt-

ligger

och kyrkolagen,
åtagandena
anser jag att även de historiska
på sikt bör tryggas i Svenska kyrkans pensionsförening.
Detta bör vara ett
gemensamt intresse för staten, arbetsgivarna och arbetstagarna.
Situationen
den att många kyrkokommuner
skulle ha
är emellertid

ningsrätten

svårt att i omedelbart samband med relationsändringen
dels avsätta medel
motsvarande
hela sin pensionsskuld
till en sådan förening
dels betala
särskild löneskatt på avsättningen.
Flertalet skulle sannolikt kunna klara
det, men långt i från alla. Många arbetsgivare har långsiktigt
bundit upp
medel avsedda för pensionsåtagandena,
i byggnader
exempelvis
som
används i verksamheten.
Vissa har över huvud taget inte gjort några

avsättningar
av olika
omöjligt

för sina förpliktelser.

anledningar.

att kräva
relationsändringen

kyrkans

Mot

Likviditeten

kan alltså vara bristfällig
är det, enligt min bedömning,

denna bakgrund

i omedelbart

att alla kyrkokommuner
säkerställer

pensionsförening.

sina

historiska

En successiv

samband

åtaganden

fondering

måste

i

med

Svenska

därför

göras

möjlig.
Inom
från relationsändringen
bör dock samtliga
en tioårsperiod
arbetsgivare inom Svenska kyrkan kunna fondera alla sina historiska åta-

ganden

i Svenska

skyldighet

kyrkans

att successivt

åtagandena

De arbetsgivare
medlen

som inte har möjlighet
till pensionsföreningen,
bör enligt

fasen kreditförsäkra

skulden

Jag föreslår

pensionsförening.

säkerställa

på marknaden.

att en sådan
åläggs arbetsgivarna.

att genast överföra pensions
under övergångs-

min mening

En sådan åtgärd innebär

inte
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tryggande och medför inte att skyldigheten
ett fonnellt
att betala särskild
löneskatt tidigareläggs.
I dag är det endast FPG som erbjuder kredit-

försäkring.

En arbetsgivare

som anlitar

FPG blir

skyldig

att betala avgift

för försäkringen.
Det

finns

vissa

historiska

åtaganden

som inte går att försälqa hos
för dem som redan är pensionärer
och åtaganden att betala livränta. Jag föreslår att en statlig garanti ställs
för dessa åtaganden, till dess att de kan säkerställas i pensionsföreningen.
FPG. Detta gäller åtaganden

Garantin

bör utfärdas

på så sätt att Riksgäldskontoret
ställer enkel borgen
skall åläggas att betala en marlmadsmässig
Arbetsgivama

för åtagandena.

avgift

till fönnån

för garantin.

Ett antal pastorat är inte kreditvärdiga.
Det innebär att de inte kommer
kunna
teckna
för
någon
lcreditförsäkring
att
sina historiska åtaganden. De

arbetsgivare

för relationsändringen
inte kan
någon
som vid tidpunkten
på marknaden bör, enligt min mening,
sina historiska

kreditförsäkring
åtaganden

med kyrkofondsmedel

garanterade

till

dess att de har säker-

ställt dem i pensionsföreningen.

Arbetsgivama
sina historiska

har mycket

åtaganden

Om personalstyrkan

se

att vinna på att så snart som möjligt fondera
till pensionsföreningen.
genom överföringar

behålls

och lönerna

höjs växer pensionsskulden

Ds 1995:46

s. 69. Den sammanlagda belastningen ökar om man för
pensionema
väljer att övergå till ett fondsystem
se nedan

de framtida
avsnitt

3.3.4.

utbetalningar.

I ett fondsystem

pensionärernas
Kostnaden

tidigareläggs

Då måste arbetsgivarna
förmåner

dels för fonderingar

för lcreditförsälcring

länge skulden

arbetsgivamas

betala löpande

och/eller

till förmån

garanti

ökar

pensions-

kostnader

dels för

för de anställda.
i samma

takt,

så

behålls.

Skulden

är osäker på så sätt att dess storlek påverkas av okända faktolevnadsåldrar
och ränteutveckling.
I och med att säkerställande
i
rer som
sker, övergår ansvaret för åtagandena till föreningen.
pensionsföreningen
Osäkerheten

belastar

Så länge skulden

inte längre arbetsgivaren
behålls

att förränta motsvarande
svarande pensionsskulden

hos arbetsgivaren

i samma utsträckning.
begränsad
är möjligheten

tillgångar

på ett lönsamt vis. Om tillgångar mot
sätts av till en gemensam förening ökar förutsättningarna för en ekonomiskt
effektiv kapitalförvaltning.
För att underlätta
uppbyggnaden
av Svenska kyrkans pensionsförening anser jag att en del av kyrkofonden
bör tas i anspråk. Mitt förslag,
i samråd med den inomkyrkliga
utredningen
som har utformats
om eko
nomi och egendom, är att 300 miljoner kr avsätts som ett slags grundplåt
till föreningen. Avsättningen
skall naturligtvis
inte belasta de reservatio
ner som har gjorts för prästpensioner.
så att varje arbetsgivares
i föreningen
grad av täckning.

Vidare

bör grundplåten

användas

tryggade

pensionsskuld

får samma
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Svenska

kyrkans

pensionsförening
KyrkoPrästerna

kommunerna
under

Gamla och nya

övergångstiden
10

pensioner

år
Anställda

Gamla pensioner
Kreditforsäkras

med

kyrkokommunala
villkor

och

garanteras av staten
eller kyrkofonden

Gamla och nya
pensioner

300 miljoner
grundplåt

som
från

kyrkofonden

Kvarstående

statliga

åtaganden

1990 åtagit sig att bidra
Staten har genom de nämnda regeringsbesluten
och tidigare
vissa kyrkomusiker
för pensionstörmåner
till kostnadema
frångåtts. Det förefaller
stiñsanställda.
På så sätt har sistahandsansvaret
att dessa åtaganden avvecklas i samband med relationsförändringen, så att hela ansvaret för åtagandena kommer att ligga inomkyrkligt.
föregås av
En sådan uppgörelse bör eftersträvas. Den måste naturligtvis

naturligt

av åtagandena beräknas. I samband med en uppgörelse av nu
nämnt slag kan det finnas skäl att också avveckla den liggande rekomfor pensions
till kyrkokommunema
mendationen
att ge kostnadsbidrag
att värdet

kostnader
ringen.

avseende

tidigare

anställda

som sysselsatts

inom

folkbokfö
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Skolkantorerna
Skolkantorerna

har sina anställningar

varna kommer
dag bidrar till
mellan

3.2.5
De

Deras

Eventuell

anställda

ordning

En annan sak är att de kyrkliga arbetsgifinansieringen av pensionema, liksom de i

att få bidra till
Detta följer
finansieringen
av utgående lönetörmåner.
de borgerliga kommunerna
och kyrkokommunema.

med

av

övertalighet

kyrkokommunala

över relationsändringen.

vanlig

kommunerna.

inte av relationsändringen.
Ett eventuellt tryggande
skall lösas av arbetsgivaren och berör alltså
pensionsrätter

av intjänade
inte direkt kyrkokommunema.

avtalen

i de borgerliga

berörs

pensionsrätter

Vill

villkor

arbetsgivaren

behåller

sina anställningar

göra uppsägningar

så måste i

saklig grund visas.

i sig kommer att medtyder i dag på att relationsändringen
föra övertalighet bland de anställda med kyrkokommunala
villkor.

Ingenting
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och förslag:

Behovet

av behörighetskrav
kyrkan.

Svenska

kyrkomusiker

För
melser

tillämpas.

konstitutorial

till den kommande

myndighetsutövning

kyrkokommunala

kyrkomusiker

skall

inom

övervägs

nuvarande

bestäm-

sägs iinförandelagen,

Detta

gångsbestämmelser
Viss

med

för

villkor,

kvarstår
det

men

översom innehåller
lagen om Svenska kyrkan.

i framtiden
motiverar

för anställda

med

särskilda

lag-

inga

regler.
särskilda

Den
med

regleras

villkor

i kollektivavtal.

Svenska

kyrkan

utformar

i samråd

nisationer

ningar

3.3.

för de anställda
av konflikträtten
upphävs.
LOA ändras. Frågan kan

inskränkningen

kyrkokommunala

sitt eget pensionssystem
beskrivs här.

1

med berörda

för framtiden.

arbetstagarorga-

Några möjliga

lös-

Kyrkomusiker

Behörighetskrav
I dag finns

bestämmelser

om den kyrkomusikaliska

verksamheten

hos

Svenska kyrkans

församlingar i 37 kap. kyrkolagen.
I den kyrkomusikaliska
verksamheten
ingår, enligt lagtexten, bland
annat orgelspel vid gudstjänster och övriga kyrkliga handlingar enligt den
ordning

som gäller

musiktmdervisning

för Svenska
med

inriktning

kyrkan,

främjande

på Svenska

fri
av kyrkosången,
kyrkans musikverksam-

het, samt vård av de orglar som finns hos församlingarna.
För sådan verksamhet
skall pastoratet förordna en eller flera kyrkomusiker.
får dock, när det finns särskilda skäl, medge att
Domkapitlet
pastoratet anställer någon annan.
till att gälla en viss gudstjänstlokal
Med kyrkomusiker

förstås

Ett sådant medgivande

kan begränsas

eller en viss
den som är behörig att anställas

uppgift.
på en tjänst
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som kantor eller organist. Vilka behörighetskrav
som gäller har jag redo
för ovan i avsnitt 3.1.2. Domkapitlet
gjort närmare
kan förklara
en
sökande som inte uppfyller
kraven behörig, om han med hänsyn till

utbildning

och yrkeserfarenhet

uppfyller

är att anse som jämställd

med den som

villkoren.

Organisttjänsten
Det skall finär mer kvalificerad
än kantorstjänsten.
medger
nas en tjänst som organist i varje pastorat, om inte domkapitlet
undantag. Det kan domkapitlet
uppgifterna
göra om de kyrkomusikaliska
eller om det av organisatoriska
är av liten omfattning
att anställa någon organist.
Tjänster

tillsätts
som kyrkomusiker
och i ett flerförsamlingspastorat

korådet

skäl inte är lämpligt

i ett enförsamlingspastorat
av dess tillsättningsnämnd.

av ky1
Innan

tillsätts
skall domkapitlet
pröva vilka
en tjänst som kyrkomusiker
sökande som är behöriga
samt yttra sig över deras kyrkomusikaliska
skicklighet.
Det skall finnas

verksamheett reglemente för den kyrkomusikaliska
i
skall
hur
de
församlingen.
reglementet
framgå
kyrkomusikaliska
Av
ten
uppgifterna
skall tillgodoses.
Utförs uppgifterna
av flera skall av regle
Innan regmentet framgå hur de skall fördelas mellan kyrkomusikema.
lementet
skall

fastställs

yttrande

kapitlet.

domkapitlets

Av

reglemente
tjänster

församlingsdelegerade
- av
inhämtas från församlingarna
yttrande

står i överensstämmelse

eller kyrkofullmäktige
i pastoratet och från dom
skall särskilt framgå om förslaget till
med vad som har bestämts om guds

i församlingarna.

Bland
särskilda

kyrkolagens

regler om kyrkomusikalisk
bestämmelser
om orgelvård.

verksamhet

finns också

bestämmelser
Kyrkolagens
verksamhet föregicks
om kyrkomusikalisk
bestämmelser
med
likartat
innehåll
i
lagen
198918
av
om kyrkomusiken
i svenska kyrkan. När den senast nämnda lagen tillkom uttalades följande
i förarbetena prop. 1987/881144 s. 8.
"Den kyrkomusikaliska
verksamhet som bedrivs i svenska kyrkans och
andra trossamfunds regi utgör en tillgång som måste tas till vara. Staten
har ett övergripande ansvar för att verksamheten kan bedrivas. För att
kvaliteten i den kyrkomusikaliska
verksamheten skall garanteras även i
framtiden bör därför ett visst statligt inflytande finnas kvar."
I samma proposition
anförs
19 beträffande
tjänsteorganisationen
för anställning
skall
att särskilda behörighetsvillkor
som kyrkomusiker
finnas som en garanti för en god kyrkomusikalisk
standard. Enligt propositionen

skall

organister
I mitt

ringen

det finnas

två typer

av behöriga

kyrkomusiker,

nämligen

och kantorer.

utredningsarbete

kan finnas

anledning

har jag frågat

mig om det eller relationsändför staten att ställa krav på att den kyrko-
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skall ha en viss utformning
och på att utövama
verksamheten
skall ha en viss behörighet.
verksamhet som bedrivs inom Svenska kyrkan

och andra trossamfund
tillgång som bör tas tillvara och behörig- är en
hetskrav är en garanti för en god kyrkomusikalisk
verksamhet.
Men när
förändras
relationen
mellan
och
Svenska
kyrkan
jag den
gör
staten
nu
bedömningen att det bör vara Svenska kyrkans egen sak att fastställa villkor för den kyrkomusikaliska

verksamheten.
Därmed bör det också vara
bestämma
vilka
behörighetskrav
inomkyrklig
uppgift
att
en
som skall
ställas på kyrkomusikema.
peka på betydelsen av att
Jag vill emellertid
Svenska kyrkan vid sitt ställningstagande
strävar efter att bibehålla den
verksamhetens
och kvalitet. Även intresset
kyrkomusikaliska
omfattning
av att de kulturhistoriskt
Svenska kyrkans uppgift

värdefulla

orglama sköts väl bör väga tungt.
rikstäckande
förutsätter tillgång till god
att vara
för kyrkomusiker,
som kan tillgodose Svenska kyrkans krav

utbildning

på kyrkomusikens

kvalitet.

Konstitutorialanställda
Bland

de anställda

inom

Svenska

kyrkan

finns,

såvitt

kunnat

utredas,

endast tre kyrkomusiker
med konstitutorial.
Därutöver finns ungefär 100
skolkantorer
lärar- och kyrkomusikertjänster
tillsatta
med kombinerade
med konstitutorial.

Skolkantorema

måste emellertid

kommunerna.
Pastoratet
av de borgerliga
kommunen
för den del av lönekostnaden

ningstid
Den

som fullgörs
ursprungliga

och konstitutorial
kunde

ordning
vilket

ersätter

anses vara anställda
i varje enskilt fall

som motsvarar

den anställ-

hos pastoratet.
skillnaden

mellan

anställningsfonnerna

fullmakt

i disciplinär
var främst att anställda med konstitutorial
för
fel
eller
försummelse
i tjänsten,
dömas till avsättning

inte kunde

komma

i fråga för anställda

med fullmakt.

Avsättning

för den som hade konstitutorial.
Det
var alltså ett särskilt disciplinstzraff
huvudsak
beslutade
vilka
i
tjänster
Kungl.
Majzt
regeringen
var
som
om
Normalt var det ordinarie tjänster
som skulle tillsättas med konstitutorial.
med lägre lönegrad

än för fullmaktshavama
som tillsattes så.
avskaffades
I och med att ämbetsansvaret
1976 gjordes bedömningen
konstitutorial
kunde avskaffas. I gamla LOA SFS
att anställningsforrnen

1976:600,
möjlighet

som trädde i kraft den 1 januari 1977, medgavs därför ingen
har
Anställningsfonnen
att tillsätta tjänster med konstitutorial.

sedan dess inte heller
Den l juli

musikertjänstema

använts inom

Svenska kyrkan.

1990 trädde kyrkomusikerreforrnen

kyrkokommunala.

rent
som då hade konstitutorial

avstod

från

Flertalet

i kraft.

Då blev kyrko-

av de kyrkomusiker
dessa och godtog nya anställ-
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som tackade nej till nya
i
kunde inte sägas upp. Kyrkomusikerna
på dessa villkor
anställningar
i
fråga skulle emellertid
även efter reformen vara tjänstgöringsskyldiga
härom finns numera i
de pastorat där de tidigare verkat. Bestämmelsen
och gäller som
14 § lagen 1992:301
av kyrkolagen
om införande
med konstitutorial

De kyrkomusiker

ningsvillkor.

måste
inte fler än tre personer. De nämnda tre kyrkomusikerna
konstitutorialet
anställningstrygghet
förstärkta
ha
kvar
den
ger.
som
anses
för dessa tre
Jag ser ingen anledning
att ändra på förhållandena
i lagen
och anser därför att den nu gällande bestämmelsen
kyrkomusiker

nämnts

om införande

3.3.2
Inom

bör tillämpas

av kyrkolagen

för dem även i fortsättningen.

Myndighetsutövning
Svenska

kyrkan

i en rad olika
förtroendevalda
av
villkor kan dock i

myndighetsutövning

förekommer

utförs

Merparten
av dessa uppgifter
Även
anställd
med kyrkokommunala
en
vissa fall utöva myndighet inom ramen för sin anställning.

sammanhang.

och präster.

Så är fallet om
eller om han
allmän
handling
av
efter delegation fattar beslut om upplåtelse av gravrätt.
Myndighetsutövning
av nämnda slag kommer att finnas kvar inom
de
Liksom
i dag kommer
efter relationsändringen.
Svenska kyrkan

han fattar

rörande

beslut

utlämnande

att omfattas av brotts
som sysslar med myndighetsutövning
balkens regler därom samt av JO:s och JK:s tillsyn.
medför något behov av
Jag kan inte finna att relationsändringen
rörande den myndighetsutövning
särskild lagstiftning
som personalen i

arbetstagare

Svenska kyrkan

kommer

i framtiden.

Konflikträtt

3.3.3

i dag

Konflikträtten
Når

att ägna sig

det gäller

arbetskonflikter

bygger

att
rätt på uppfattningen
arbetsmarkna
bör överlämna

svensk

i största möjliga utsträckning
älva lösa de frågor som
från statens sida
dens parter att utan inblandning
kommer upp på det fackliga området. Vissa lagregler om arbetskonflikter

lagstiftaren

har dock ansetts nödvändiga.
regeln
Den grundläggande

om rätt till fackliga stridsåtgärder finns i
Där föreskrivs
att en arbetstagarorganisahar rätt att
arbetsgivarorganisation
eller
arbetsgivare
tion respektive
en
eller
avtal.
lag
följer
vidta fackliga stridsåtgärder, om något annat inte
av
I medbestämmandelagen,
som gäller allmänt över hela arbetsmarkna-

regeringsformen

den, finns

regler

2 kap.

17

som begränsar

rätten

att vidta

fackliga

stridsåtgärder.
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dessa i huvudsak

tvingande regler, som finns
under pågående kollektivavtalsperiod.

fredsplikt

i 41

-

45 §§, gäller

Fredsplikten
innebär att de parter som är bundna av ett kollektivavtal
under vissa omständigheter
inte får vidta eller delta i en strejk, lockout,
blockad, bojkott eller någon annan därmed jämförlig
stridsåtgärd.
Detta
gäller om stiidsåtgärden
syftar till att utöva påtryckning
i en rättstvist, att
åstadkomma
avsedda

ändringar

att tillämpas

någon

annan
också olovlig

bärande

i avtalet,

att genomföra

sedan avtalet

har upphört

som inte själv får vidta
om den inte har beslutats

organisationen

eller

om

den

bestämmelser

som är
eller
gälla
att
att stödja
stridsåtgärder.
En stridsåtgärd är
i behörig
strider

av den avtals
fredspliktsregler
i

ordning
mot

kollektivavtal.

Arbetsgivarna

och arbetstagarorganisationema

ansvar för fredsplikten.
anleda eller medverka
tivavtalsbundna

har ålagts ett särskilt
eller på något annat sätt förstridsåtgärder.
Om exempelvis kollek-

De får inte anordna
i olovliga

arbetstagare

har påbörjat en olovlig strejk, är arbetsgivaoch
den
berörda
arbetstagarorganisationen
skyldiga att överlägga och
ren
tillsammans
verka för en återgång till arbetet.
De regler som har behandlats i det föregående gäller alltså också inom
sektorn. Där tillämpas dock även några ytterligare
regler.
Den frihet som en facklig organisation normalt har att
agera genom fackden offentliga

liga stridsåtgärder

har nämligen

sad på det offentliga

området.

inte ansetts kunna få gälla helt obegrän
Konflikträtten
har därför inskränkts i vissa

avseenden.

Regler om detta finns i 23 § LOA, som enligt
gäller för de anställda med kyrkokommunala
villkor.
En

inskränkning

gäller

arbetskonflikter

med

2§ samma

politisk

stridsåtgärder

som har till syfte att påverka inhemska politiska
den är generellt förbjudna inom den offentliga sektorn.

lag

bakgrund.
förhållan

En annan av de nämnda inskränkningama
rör arbete inom den s.k.
myndighetssfáren.
Dit hör arbete som består i myndighetsutövning
eller
är oundgängligen
för att genomföra
nödvändigt
myndighetsutövning.
Inom myndighetssfáren
da former.
vidta

får stridsåtgärd

Arbetsgivarsidan

strejk,

övertidsvägran

får vidta
eller

genomföras
lockout

endast i fyra bestäm-

och arbetstagarsidan

nyanställningsblockad.

får

Stridsåtgärder

inom myndighetssfären
får inte heller genomföras på grund av någonting
mellan
annat än förhållandet
och de arbetstagare
arbetsgivare
som
omfattas av LOA. Den klart största delen av Svenska kyrkans verksamhet
ligger utanför
myndighetssfären
och faller därför utanför
den nyssnämnda stridsmedelsbegränsningen.
De offentliganställdas

konflikträtt

begränsas inte bara av de redovisa
avtalsbestämmelser.
utan även av
Dessa avtalsbestämmelnämligen det särskilda huvudavtalet
från
ser återfinns i tre kollektivavtal,
år 1976 SHA,
huvudavtalet
mellan Arbetsgivawerket
och huvudorganide lagreglema
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sationerna

huvudavtalet

och det kommunala

HA

Av dessa gäller SHA och KHA

med kyrkokommunalt:

villkor

94.
av år 1994 KHA
med kyrkokommunala

94 för de anställda

villkor.
SHA

sektorn.

för hela den offentliga

gäller

avtalet

Det

innebär

att

att vidta stridsåtgärder när det gäller frågor som
avtala
inte
kunna
anses
om utan att kränka den politiska demolcratin.
man
omfattning och kvalitet.
mål, inriktning,
Hit hör frågor om verksamhetens

parterna

skall

undvika

De regler om arbetskonflikter
som finns i KHA 94 överensstämmer
väl med motsvarande regler i HA. I avtalet anges att sådana stridsåtgärder
skulle otillbörligt
störa
är samhällsfarliga
som genom sina verkningar
liv
eller
risk
eller medföra fara för människors
viktiga samhällsfunktioner
för att bestående ohälsa uppstår. Parterna förklarar att de är ense om att
undvika samhällsfarliga
konflikter.
Den part som anser att en konflikt
är
kan hänskjuta frågan till den s.k. Centrala nämnden. Vissa
samhällsfarlig

arbetstagare får aldrig omfattas av stridsåtgärder. I denna undantagskrets,
och andra som regelmäsingår förhandlingschefer
som KHA definierar,
Avtalet inne
sigt företräder arbetsgivaren i kollelctivavtalsförhandlingar.
håller

vidare

bestämmelser

Arbetskonilikter
Efter

efter

och skyddsarbete.

om neutralitet

relationsändringen

relationsändringen

kommer

Svenska

kyrkans

personal

inte längre

De särskilda lagregler som gäller för offentligatt vara offentliganställd.
anställda kan därför inte omfatta dem som är anställda inom Svenska

kyrkan.

De grundläggande

bestämmelserna

i regeringsformen

och med-

och om
stridsåtgärder
om rätt att vidta fackliga
Om inga nya lagregler skapas
att gälla oförändrade.
blir mera vidlagstadgade konflikträtt
betyder detta att arbetstagarnas
sträckt än i dag. Samma lagregler kommer att gälla för Svenska kyrkans

bestämmandelagen

kommer

fredsplikt

Parterna kan dock träffa kollektivavtal
som för privatanställda.
begränsningar.
om
Jag har övervägt de skäl som finns för lagstadgade begränsningar
av
den kyrkliga
Kräver hänsynen till de politiska
personalens konflikträtt.

personal

förhållandena,

speciella

myndighetsutövningens

samhällsfara

karaktär

att den kyrkliga personalens konflikträtt
Jag kan inte finna att hänsynen till de politiska

relationsändringen

kan motivera

någon

eller risken

förhållandena

lagbegränsning

efter

av personalens

konflikträtt.
Därför lägger jag inget sådant förslag.
Även efter relationsändringen
kommer de kyrkokommunalt
Jag tänker

för

begränsas i lag

anställda

då på begravningsverk-

att ägna sig

myndighetsutövning.

samheten

att ha hand om allmänna handlingar. Motivet för
kommer alltså
inom myndighetssfären
av stridsåtgärder

och uppgiften

lagbegränsning
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fortfarande

kommer att
att vara relevant. Eftersom myndighetsutövningen
mindre
omfattande
blir
det
dock
något
inte längre
än
argumentet
vara
nu
så tungt vägande. Det finns dessutom skäl som talar emot att en sådan
införs. I andra fall då myndighetsutövning
har överlåtits
lagbegränsning
till ett privat rättssubjekt
har konflikträtten
för berörd personal
begränsats. Detta gäller exempelvis den personal som förrättar
de fria

trossamfunden.
har

Jag

ttmgt.

därför

begränsning
Risken

för samhällsfara

vissa arbetstagares

begränsningar

min

mening

väger

att inte
stridsåtgärder

föreslå

för

i

likställighetsskälen

någon

lagstadgad

den del av Svenska
bestå
i
myndighetsutövning.
att
kan som nämnts vara ett skäl att begränsa

av rätten
verksamhet som kommer

kyrkans

avtal.

Enligt
stannat
att vidta

inte lag-

vigslar

rätt att vidta

inom

stridsåtgärder.

I dag finns

inga sådana

i lag. De begränsningar

Svenska

kyrkans

personal

som finns har gjorts i kollektiv
kommer även efter relationsändringen

kan
att till viss del vara sysselsatt i verksamhet
som vid stridsåtgärder
medföra risk för samhällsfara.
Jag tänker då särskilt på begravningsverksamheten. En strejk eller lockout som riktar sig mot just denna verksamÄndå
het kan om den blir långvarig innebära en samhällsfara.
ser jag
bärande
skäl
föreslå
inget
samhällsfarliga
att
en lagregel varigenom
stridsåtgärder
inom Svenska kyrkans verksamhet
förbjuds. Även om
Svenska

kommer att vara privata rättssubjekt efter
frågan
jag
att
tror
om tillåtligheten
av samhällsfarliga
stridsåtgärder liksom nu bör vara en fråga för kollektivavtalspartema
att
kollektivavtalen
består, som ovan
ta ställning till. De kyrkokommunala
redovisats, över tidpunkten för relationsändringen.

kyrkans

arbetsgivare

relationsändringen

3.3.4

Framtida

pensioner

Inledning
Framtidens

förhandlingar

pensionssystem
med

berörda

måste utformas

inom

Svenska

arbetstagarorganisationer.

kyrkan

och i

Vad

staten har
av är att åtagandena avseende redan intjänade pensionsrätter
säkerställs. Min syn på den saken har jag redovisat ovan i avsnitt 3.2.4.
Frågorna om framtidens
pensioner hänger dock så nära samman med
frågorna om de hittills orda
bör
pensionsåtagandena
att de lämpligen
intresse

lösas i ett sammanhang. Jag kommer därför i detta avsnitt att något belysa
faktorer som kan ha betydelse för den framtida utformningen
av pensionsavtalen,

finansieringen

och valet av tryggandefonn.
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Övergång till premiereservsystem
Det senast tecknade pensionsavtalet
mellan LO och SAF innebär att en
pensionsplan bestämts. Ett av skälen till den nya penny avgittsbestämd
sionsplanen är att dagens arbetsliv präglas av ökad rörlighet mellan olika
Därför är det tänkt att varje
arbetsuppgifter
och flera anställningsbyten.
skall ge och finansiera
anställning
sin egen pension. I den nya planen
skall pensionen

grundas på lönen under varje intjänandeår.

Det förutsätter

i sin tur ett premiereservsystem,
vari avgiitema
används
byggnad till förmån för de anställdas framtida pensioner.

för fondupp-

Det nya pensionsavtalet
gäller i första hand fr.o.m. 1996 t.o.m. 1999.
Att det är premiebestämt
betyder att pensionens storlek bestäms av pre
Ålderspensionen är
mien och av resultatet från försäkringsverksamheten.

livsvarig,

kan välja att i stället ta ut den under en
men pensionären
lönen för
begränsad tid. Avgiften
är 2 % av den pensionsmedförande
varje anställd som har fyllt 28 år. Vid beräkningen
storlek
avgiftens
av
har kostnaderna

för avveckling

av det gamla systemet beaktats.
tecknas nu i törsäkringsföretaget
AMF -Pension,
finansieringen
av övergången. Fr.0.m. 1998 är det

Pensionstörsäkringen
som också bidrar till
tänkt att den anställde
eller en pensionskassa.

skall

ha rätt att välja

Arbetsgivaren

skall

ett annat försäkringsbolag
också under vissa förutsätt-

ningar kunna erbjuda

i det egna företaget.
sig att förvalta pensionsmedlen
Liksom andra pensionsavtal medför det nya LO-SAF -avtalet en könsÄven
bestämd omfördelning
av kapital.
om det finns en direkt koppling
mellan den premie som arbetsgivaren
betalar och pensionen för den
anställde,

den gemensamma nivån för ålderspensionen och kvinlängre livstid att de manliga arbetstagarna bidrar till
nornas genomsnittligt
pensionerna för de kvinnliga.

betyder

Mycket talar för att ett avgiftsbaserat system kommer att införas även
när det gäller Svenska kyrkans personal. Även för denna personalgrupp
kan det antas att rörligheten
mellan arbetsplatserna
ökar. Ett sådant

avgiñsbaserat

Olika
Det

systern förutsätter

att fonderingar

görs.

tryggandemodeller
har

säkert

framgått

att jag
framtidens

säkerställande

för

varje

balansräkning

även
arbetsgivares

tryggandeforrn.
kombinerats
villkoren

Att

metoden

varit

med beskattningsrätt

för verksamheten.

ser stora fördelar
pensionsåtaganden.
kan

inte

godtagbar

anses
hittills

och med långtgående

med

ett

samlat

Skuldföring

i

acceptabelt
beror

som
på att den

lagstiftning

om
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Vad som då återstår, enligt den praxis som gäller på den svenska
arbetsmarknaden,
eller tryggande med hjälp av
är en försäkringslösning
en pensionsstiftelse.

Stiftelselösning
Kyrkofonden

fungerar

i dag som Svenska kyrkans centrala
kunna användas för att skapa

tion.

En del av den skulle
kyrkans pensionsstiftelse.
Denna
och

stiftelse

omfatta

skulle

alla

arbetstagarorganisationema
de förekommer
privata

och

i de särskilda

En stiftelselösning

arbetsgivarna

i
genom representation
hur
förvaltas.
Liknanpensionsmedlen
över

inflytande

s.k. ITP-planens

en Svenska

kunna vara gemensam för hela Svenska kyrkan
anställda.
I en sådan pensionsstiftelse
skulle

dess

styrelsen kunna

finansfunk-

försäkringsbolag

pensions-

som administrerar
och lcreditförsälcringar.

innebär

kan dock

ges möjlighet
sionsstiftelsen.

att medlen lämnar arbetsgivaren.
kommersiella
villkor låna pengar
på
att

den
Denne

ur pen

Stiñelselösningen
givamas

likviditet,

ningen.
fack

Det

har

för olika

för flexibilitet
när det gäller arbets
ger utrymme
kanske
inte
lika
stabil
är
men
som försäkringslös
ibland anförts att gemensamma
stiftelser
med olika

arbetsgivare

är förenade

med vissa administrativa

svå-

righeter.
F örsäkringslösnin

g

När

skall säkerställas
inom
man skall ta ställning till hur pensionema
Svenska kyrkan är det viktigt att ha kyrkans organisatoriska
uppbyggnad
och ändamål i åtanke. Svenska kyrkan har i dag många små arbetsgivare

och bedriver

hög ekonomisk

en verksamhet
avkastning.

som inte i främsta hand syftar till att
en
Sannolikt kommer det att se likadant ut efter

relationsändringen.
Just eftersom
samlad

spridas.
förmåner,

Svenska

kyrkan

har så många små arbetsgivare

kan en
På så sätt kan risktagandet
vara fördelaktig.
för den enskilda arbetsgivaren
avseende efterlevande

forsäkringslösning
Utfallet

sjukpensionsförmåner

kan aldrig förutses
Säkerställande

och varaktigheten
av ålderspensioner
fullt ut, utan innebär med nödvändighet
en riskfaktor.
i försäkringsförening
innebär att arbetsgivaren
över-

låter ansvaret för att fullgöra pensionsåtagandet
på försäkringsföreningen.
Som motprestation
betalar arbetsgivaren
till försäkringsföre
premie
en

ningen.

Försäkringsföreningen
ingående

tillsyn.

är föremål

Föreningen

för Finansinspektionens

ger en trygg

ram

tämligen

för att åstadkomma

ett
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överskott
svängningar
på värdepappersmarknaden.
som balanserar
Arbetsgivarens
åtagande begränsas till att regelbundet betala en premie.

Skatteaspekter
Inledning
I mitt

andra

rörande

betänkande,

beskattning

dit för en utförligare

Stöd,

av trossamfund
redogörelse.

skatter

och

finns

finansiering,

efter relationsåndringen.

förslag

Jag hänvisar

Avkastningsskatt
För
eller

allt

tjänstepensionskapital

i försäkringsförening

som har tryggats
skall avkastningsskatt

enligt

tryggandelagen

betalas

enligt

lagen

1990:661

på pensionsmedel.
Skattskyldiga
är förom avkastningsskatt
säkringsbolag,
försäkringsföreningar,
och arbetsgivare
pensionsstiftelser
Skatten träffar således inte
som tryggar pensionerna via balansräkningen.
pensionsmedel
som har sparats hos staten eller hos kommuner.
Efter relationsändringen
kommer pensionsåtagandena
för dem som nu
med kyrkokommunala
är anställda
villkor
med stor sannolikhet
att
åtminstone i någon mån vara säkerställda enligt tryggandelagen
eller i en

försäkringsförening.
stiftelsen

eller

Det

medför

den enskilde

att försäkringsföreningen,
kommer
arbetsgivaren
att bli

pensions-

skyldig

att

betala avkastningsskatt.

Avdragsrätt

vid inkomstbeskattning

Näringsidkare

får i vissa fall dra av sina pensionskostnader
från intäkt av
Detta har beskrivits
3.2.4. Med
ovan i avsnitt
näringsverksamhet
yrkesmässig
bedriven
försjälvständigt
avses

näringsverksamhet.
värvsverksamhet,

innehav av näringsfastighet
samt innehav och avyttring
till
avverkning
skog.
dag
rätt
I
kyrkokommuner
befriade från all
är
av
av
skyldighet att betala inkomstskatt.
I den utsträckning
de kyrkliga arbets
givama blir skattskyldiga
för inkomst av näringsverksamhet
efter rela-

tionsändringen,

kan de alltså under vissa förutsättningar

sina pensionskostnader.

göra avdrag

för

Näringsverksamheten

är dock en begränsad del
för att avdragsrätt
Förutsättningarna

av Svenska kyrkans verksamhet.
skall föreligga
har säkerställt
är att arbetsgivaren
pensionsåtagandena
antingen i försäkringsforening
eller enligt någon av de modeller
som
tryggandelagen
anvisar.
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Särskild
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löneskatt

Arbetsgivama
ringen

villkor

inom

Svenska

kyrkan

att vara skyldiga att erlägga
kostnader, enligt vad som redovisats

kommer

även

efter

särskild

löneskatt

i avsnitt

3.2.4 ovan.

relationsänd-

på sina pensions-
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4

Präster

4.1

Dagens

4.1.1

Ämbete

Skillnaden
Ämbete

mellan

och biskopar

förhållanden

och

ämbete

anställning
och tjänst

och tjänst är två skilda begrepp, som båda används i den kyrkliga
Sitt ämbete får prästen eller biskopen vid vigningen. Ämbe

arbetsrätten.

tet ger för prästens delbehörighet
att predika och att förvalta sakramenten. I ämbetet som biskop ingår därutöver behörighet att viga andra till
det kyrkliga
ämbetet. Ett ofta använt uttryck är "den dubbla ansvarslinjen".

Därmed

avses vanligen kombinationen
av prästerlig ämbetsförvaltning och folkligt
förankrad självstyrelse.
Prästen har under biskopen och

domkapitlet

ett

självständigt

ämbetsansvar

är inte underställt

Motsvarande

gäller

biskopens

avses prästens anställning
anställning ingår uppgiften

för ämbetsförvaltningen.
Detta
ansvar
de demokratiskt
valda kyrkliga
organen.
ämbetsansvar.
Med tjänsten som präst

i den

kyrkliga

organisationen.

I prästens

att förvalta ämbetet. Den som en gång har fått
det kyrkliga
ämbetet behåller det livet ut, men kan under vissa omstän
digheter skiljas från rätten att utöva ämbetet eller förklaras obehörig att
under viss tid utöva det.

Föreskrifter

Kyrkomötet
det kyrkliga
melsen

om ämbetet
har getts rätt att meddela föreskrifter
angående bland annat
ämbetet. Den kompetensen
stöder kyrkomötet
på bestäm-

i 29 kap. 13 § kyrkolagen,

i övergångsbestämmelsema

liga kungörelser
SKFS
melsen

1991:15

i punkten 10
som har sin utgångspunkt
till regeringsfonnen.
har i kyrkKyrkomötet

också meddelat
och SKFS

ger också utrymme

sådana föreskrifter

se SKFS 1992:12,

Den ovan nämnda Övergångsbestämför att lagstifta om möjlighet
för kyrkomötet

1989:8.
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att i sin tur överlåta sin föreskriftsrätt
Fr.o.m. den 1 juli 1996 har införts

en sådan möjlighet.
överlåta till
kungörelse

alltså numera
centralstyrelse

Rätten
Till

genom kyrklig
att meddela föreskrifter

följande.

om det kyrkliga

centralstyrelse.
Kyrkomötet

Svenska

kan

kyrkans

ämbetet.

ämbetet

att utöva

följd

till Svenska kyrkans

kungörelsema
av de kyrkliga
Den som i Svenska kyrkans

om ämbetet gäller bland annat
ordning har vigts till präst är

behörig

har viss möjlighet
Domkapitlet
att utöva prästämbetet.
att ge
andra präster samma behörighet.
Den som söker inträde i det kyrkliga
ämbetet skall innan prästvigningen
inför ett dom
avlägga prästexamen

kapitel.

Den

inte godkänns

som

kan inte

överklaga

avlägga

ny examen. Bara den som har blivit
vigas till präst i Svenska kyrkan.

godkänd

beslutet,

men
i prästexamen

får
får

En präst som har blivit avskedad från sin anställning
får för viss tid
eller tills vidare
från rätten att utöva det kyrkliga
ämbetet.
skiljas
Detsamma
och
gäller en präst som inte har någon anställning
präst
som
som har skadat

det anseende

disciplinpâföljd

och

en präst bör ha. En präst som har ålagts
i
därtill på grund av sin sinnesanslutning
som
beskaffenhet
har avstängts från sin anställning
får förklaras obehörig att
under avstängningstiden
En präst som har övergett
utöva ämbetet.
Svenska

kyrkans lära skall skiljas från rätten att utöva ämbetet.
Fråga om att för viss tid eller tills vidare förklara en präst obehörig
När det gäller en biskop har
att utöva ämbetet prövas av domkapitlet.
Ansvarsnämnden
för biskopar
beslutanderätten.
Ansvarsnämnden
för

biskopar

är en statlig myndighet
35
kap. 35 § kyrkolagen
styrs av
instruktion
för Ansvarsnämnden

heterna

under

regeringen.

Dess

verksamhet

och av förordningen
med
1989:7
för biskopar.
myndigDe nämnda

kan besluta

att åter ge prästen eller biskopen i fråga rätt att
får dock endast pröva en ansökan därom
Domkapitlet
har
tillstyrkts
stifts biskop. Beslut av såväl domrespektive
som
av
kapitlet som Ansvarsnämnden
för biskopar i frågor som nu nämnts får
överklagas hos Kyrkomötets
besvärsnämnd.
Dess beslut kan inte överutöva

ämbetet.

klagas.

Vigselrätt
Vissa

rättsföljder

rätten

och tystnadsplikten.

skapsbalken

är direkt

knutna

till

Vigselrätt

"präst i Svenska kyrkan".

och en som har anförtrotts

prästvigningen,

tillkommer

nämligen

Med det valda uttrycket

det prästerliga

ämbetet

vigsel

enligt 4 kap. 3 §äkteni Svenska

avses var
kyrkan. Det
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Präster

krävs

alltså

inte att vederbörande

innehar

en anställning

och biskopar

i Svenska

kyr-

kan.

Tystnadsplikt
Alla som har vigts till präster i Svenska kyrkans ordning har en särskilt
reglerad tystnadsplikt.
I 36 kap. 1 § kyrkolagen fastslås att dessa präster
har tystnadsplikt
i fråga om uppgifter
som de har erfarit under bikt eller
själavårdande

samtal.

Denna

särskilda

tystnadsplikt
gäller alltså oavsett
och oavsett om han för tillfället
är
behörig att utöva sitt ämbete. Den består livslångt.
Med tystnadsplikten
följer ett förbud för prästen att vittna om sådant
innehar

om prästen

som

han

framgår

har

någon anställning

erfarit

under

bikt

eller

själavårdande

samtal.

Förbudet

av 36 kap. 5 § rättegångsbalken.

Lagregler

om prästtjänsten

När

gäller

det

bestämmelser

statstjänstemäns

rättsställning

skall

grundläggande

i andra hänseenden

än de som berörs i regeringsformen
Sådana
av 11 kap. 10 § regeringsformen.
regler bör se prop. 1993/94:65 s. 32 gälla förhållanden
är
som
en följd
statliga
verksamhet
myndigheter
att
ingår
grundele
utövar
av
som
som
ment i statens relation till medborgarna.
Syftet bör vara att tillgodose de
allmänintressen
som gör sig gällande vid utövande av statlig verksamhet.
meddelas

Med

i lag. Detta

denna

framgår

utgångspunkt

statstjänstemäns

har sådana grundläggande

rättsställning

intagits

i LOA

bestämmelser

om

och i lagen 1994:261

om

fullmaktsanställning.
Grundläggande
föreskrifter
om prästtj änster i Svenska kyrkan och om
skall
biskopar
enligt
övergångsbestämmelserna
till regeringsformen
punkten

9 meddelas

stämmelsema

i lag som stiftas i samma
i riksdagsordningen,
efter yttrande

ordning

som huvudbe
från kyrkomötet.
Såda-

föreskrifter
finns nu i kyrkolagen,
främst 32
36 kap.
na grundläggande
har upprättats efter förebild av gamla LOA, som innehåller
Kyrkolagen
betydligt fler bestämmelser
än dagens LOA. Det måste alltså konstateras
att kyrkolagen

innehåller

en rad bestämmelser
som inte i dag kan anses
vara grundläggande i den mening som avses i regeringsformen.
Anställningsskyddslagen
gäller över hela arbetsmarknaden,
i den mån
avvikande bestämmelser
inte finns i särskilda författningar
eller i kollele
tivavtal.
Bestämmelser

av betydelse för enskilda anställningsförhållanden
även i jämställdhetslagen
och i lagen mot etnisk diskriminering

finns
samt i
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och biskopar

och övriga

semesterlagen

s.k. ledighetslagar.

gäller även för prästers och biskopars

4.1.2
Det finns

3 000 anställda

drygt

görande biskopar
Enligt

och facklig

Tjänsteslag

Alla

de nu nämnda

lagarna

anställningar.

präster

tillhörighet

i Svenska

kyrkan.

Antalet

tjänst-

är 14.
Statistiska

från

uppgift

fanns

centralbyrån

den

l november

3 486 tjänstgörande präster i Svenska kyrkan. Av dem
Bland de manliga prästerna fanns 265
och
2
552
934 kvinnor.
män
var
deltidsarbetande.
Bland de kvinnliga fanns 88.
1995 sammanlagt

Prästtjänsterna

kan indelas

ipastoratstj

änster och stiftstj änster.

och
kan i sin tur indelas i kyrkoherdetjänster
Det skall finnas en kyrkoherde i varje pastorat.
kontraktsfinns
av tre slag: stiftsadjunkttjänster,

Pastoratstjänstema

komministertjänster.
Stiftstjänster
adjunkttjänster

och pastorsadjunkttjänster.

De sistnämnda

är avsedda som
har särskilia

för nya präster. Kontraktsadjunktema
medan stiftsadjunktema
är verk
ett bestämt kontrakt,
för
hela
stiftets
räkning.
samma
Prästema är i regel fackligt organiserade i Svenska kyrkans Personali
förbund SKPF,
Ett antal präster tillhör
som är ett SACO-förbund.

utbildningsplatser
uppgifter

inom

stället Statstjänstemannaförbundet
finns en del oorganiserade

l
Inrättande
I stället
en tjänst"

präster.

Vidare
ST,
som är ett TCO-förbund.
Flertalet biskopar är oorganiserade.

Anställningsbeslut
av tjänster
för begreppet

"anställa"

och "tillsätta

används

en tjänst",

i kyrkolagen

när det handlar

begreppen

om präster

"inrätta

och bisko

par.
I fråga om vilka tjänster som kan eller skall finnas i Svenska kyrkan
Det skall finnas en biskop i varje
följande av 32 kap. kyrkolagen.
stift. I Uppsala stift är ärkebiskopen
biskop. Där kan det också finnas en

framgår

som biträdande biskop. Så är fallet i dag. I varje pastorat skall det
finnas en tjänst som kyrkoherde. Denne kallas domprost i det pastorat där
stiftets domkyrka
finns. I pastoraten kan det också finnas komministerfår det finnas tjänster som stiftsadjunkt,
tjänster. I stiftssamfallighetema

tjänst

kontraktsadjunkt
domprosttjänster
beslutar

adjunkt,

och pastorsadjunkt.
prövas

om att inrätta
kontraktsadjunkt

av
tjänster

om att inrätta biskops- och
Det är stiftsstyrelsema
som
stifts
komminister,
kyrkoherde,

Frågor

regeringen.

som
och pastorsadjunkt.

Om en sådan redan inrättad
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tjänst blir

Präster

och biskopar

ledig skall

i fråga pröva om den skall tillsättas,
stiñsstyrelsen
eller dras in. Ett sådant beslut kan inte överklagas.

hållas vakant

Behörighet
Bara den som bekänner Svenska kyrkans lära får inneha en biskops- eller
i Svenska kyrkan. Det framgår av 2 kap. 4 § kyrkolagen. Vidaoch 32 kap. 9 § kyrkolagen
gäller
enligt
11 kap. 9 § regeringsformen
re
prästtjänst

och domprostar måste vara svenska medborgare. Utöver vad
1992:997
som nu nämnts gäller, enligt förordningen
om biskops- och
och
prästtjänster
måste ha fyllt
huvudregel
domprost
kyrkoherde
att
som
30 år och ha tjänstgjort
i
Svenska
i
kyrkan
minst tre år. Krav på
som präst
viss fullgjord
finns också när det gäller tjänster som
tjänstgöringstid
att biskopar

komminister,

kontrakts-

och

Det finns prästtjänster
som
på
annat språk än svenska. För
ansvar
m.m.
dessa tjänster gäller som särskilt behörighetskrav
att prästen måste ha
tillräckliga
kunskaper i det aktuella språket.
innebär

Tillsättning

for

stiftsadjunkt.

gudstjänster

av biskopstj

änster

Tillsättning

beslutas av regeringen. Detta framgår av
av biskopstjänster
2 kap. 4 § kyrkolagen.
Inför tillsättningen
förordnar regeringen om bis-

kopsval. På grund av valresultatet
förslag till
upprättar sedan domkapitlet
vem som skall få tjänsten. Det finns utförliga regler om hur val skall gå
till i 45 kap. kyrkolagen
och ibiskopsvalsförordningen
1965:486.

Ledigtörklaring

av prästtjänster

En prästtjänst

först kungöras
som skall tillsättas måste enligt huvudregeln
ledig. Det är domkapitlet
för
det.
härom finns i
Reglerna
som ansvarar
33 kap. kyrkolagen
och i förordningen
och
biskopsprästtjänster.
om
behöver
inte ledigkungöras.
Pastorsadjunkttjänster
Detsamma
gäller
sådana tjänster

och Vikariat

som det finns

särskilda

skäl att tillsätta

utan

ledigkungörande.
Den som vill
en prästtjänst eller ett vikariat på sådan tjänst ger in
sin ansökan till domkapitlet,
som enligt 32 kap. lO § kyrkolagen prövar
sökandens behörighet för tjänsten i fråga.
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av prästtjänster

om tillsättning
av prästtjänster finns i 33 kap. kyrkolagen.
efter att domkapitlet
Tjänster som domprost tillsätts av regeringen,
i
och dessutom
gjort behörighetsprövning,
yttrande
frågan
avgett eget
inhämtat yttranden från kyrkoråden
i pastoratets församlingar.

Reglerna

tillsätts

var tredje gång de blir lediga av dom
efter att domkapitlet
de på pastoratsnivå,
avgett
i frågan. När pastoratet består av endast en församling fattas till-

Kyrkoherdetjänster
kapitlet.

Annars

yttrande

tillsätts

sättningsbeslutet

med flera försam-

lingar

bestående

kyrkoråd. I pastorat
av församlingens
skall det finnas en beslutande tillsättningsnämnd

koherden

och en eller flera representanter
från varje kyrkoråd
har viss möjlighet
Stiftsstyrelsen
förbigå
domkapitlet,
att

av kyri pastoratet.

kyrkorådet

eller tillsättningsnärrmden

till en annan
genom att förflytta en kyrkoherde
som blir ledig. Så är fallet när den tjänst som kyrkoher
den innehar dras in eller det armars finns synnerliga skäl för förflyttning.
Även regeringen
har viss möjlighet
kyrkoherdetjänster,
att tillsätta
vilket framgår av 12 § lagen 1992:301
införande
om
av kyrkolagen.

kyrkoherdetjänst

blir ledig kan regeringen nämligen
gång en kyrkoherdetjänst
denna genom förflyttning
av en präst som är anställd med full
makt. Sådan förflyttning
får dock ske bara om det är nödvändigt
av organisatoriska eller andra synnerliga skäl.
Var

tredje

tillsätta

tillsätts

Komministertjänster

enligt

huvudregeln

på pastoratsnivå,

på

Även
samma sätt som när det gäller kyrkoherdetjänster.
en komminister
kan få förflyttning
efter beslut av stiftsstyrelsen.
Samarbetskyrkor
är en beteckning
som används där Svenska kyrkan
verkar gemensamt med något annat samfund eller liknande. Komminis

tertj änster i sådana kyrkor

tillsätts av domkapitlet.
pastorat finns särskilda tjänstetillsättningsregler.
Innan man tillsätter sjukhuspräster,
präster vid militära förband, präs
och präster i Samarbetskyrkor
skall yttrande
ter för teckenspråkiga
inhämtas från sjukhusledningen,
Försvarsmakten,
de dövas intresseorgaFör nybildade

nisationer
När

respektive
antalet

medpartema

sökande

i samarbetskyrkan.

till

en prästtjänst,
som skall tillsättas på pastoratsnivå, understiger tre finns viss möjlighet att hålla tjänstenvakant
eller
den på nytt. Det är domkapitlet
ledigkungöra
som tar sådana beslut, efter
eller tillsättningsnärrmden
att kyrkorådet
och sedan överlämnat ärendet dit.

Tjänster

som stiftsadjunkt

sen. Pastorsadjunkttjänster
Vikariat
på prästtjänst
prövat

de sökandes

avstått

och kontraktsadjunkt

från att tillsätta
tillsätts

tjänsten

av stiftsstyrel

tillsätts

av domkapitlet.
tillsätts
av stiftsstyrelsen,

behörighet.

På pastorsadjunkttjänster

sedan domkapitlet
tillsätts

aldrig

.
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vikariat.

Präster

På komministertjänster

ran från pastoratet.
sätts av regeringen.
tillsätta

korta

tillsätts

Så kallade

Stiftsstyrelsen

vikariat

vikariat

långtidsvikariat

och biskopar

bara efter särskild

begä

på domprosttjänster

till-

kan delegera till

att
en kontraktsprost
och komministertjänster
i kontrak

på kyrkoherde-

tet.

Urvalsgrunder
När biskopar

sakliga

och präster

grunder

tillsätts

såsom förtjänst

får avseende

och skicklighet.

inte fästas vid

annat än

Detta framgår

av 11 kap.
och av 33 kap. 24 § kyrkolagen. I det senast nämnda
lagrummet
skall sättas främst, om det inte
anges vidare att skickligheten
finns särskilda skäl för något annat. begreppet
sakliga grunder innefattas
9 § regeringsforrnen

bland annat hänsyn till jämställdhetsintresset.
Även i jämställdhetslagen
och i lagen mot etnisk diskriminering
bestämmelser
tillämpliga
är
när präster och biskopar anställs.
som

finns
Dessa

bestämmelser

kan inte frångås genom avtal.
En arbetsgivare
som anställer en person framför en annan av motsatt
kön, fastän den som förbigås har bättre sakliga förutsättningar
för arbetet,
antas ha gjort sig skyldig till otillåten könsdiskriminering.
Det framgår av
16 § jämställdhetslagen.
inte har något samband

arbetsgivaren

Kan

med könstillhörighet,

visa att anställningsbeslutet
eller att det i själva verket

är ett led i strävandena att främja jämställdhet
i arbetslivet,
dock inte stå i strid med lagen. Otillåten könsdiskriminering

anses beslutet
anses också

föreligga

när en arbetsgivare vid anställning
utser någon framför någon
för arbetet, om
annan av motsatt kön som har likvärdiga förutsättningar
det är sannolikt att syftet med arbetsgivarens beslut är att missgynna den
som inte utses på grund av dennes kön. Men om arbetsgivaren visar att
anställningsbeslutet
är berättigat
av hänsyn till ett sådant ideellt eller
inte kan vika för intresset av
annat särskilt intresse som uppenbarligen
jämställdhet

undantaget

i arbetslivet
torde

träffas

exempelvis

accepterar kvinnliga
präster
kyrkan kan undantaget inte

länge har ansetts förenligt
och präst.
Förbudet

mot

etnisk

han aldrig av förbudet. Det sistnämnda
göra det tillåtet för trossamfund
som inte
sådana
förbigå
sökande.
Inom Svenska
att
tänkas

bli

tillämpligt,

med Svenska kyrkans

diskriminering

vid

eftersom

det sedan

lära att vara både kvinna

anställning

innebär

att en
en arbetssökande genom att
förbigå denne på grund av hans ras, hudfarg, nationella
eller etniska
eller
trosbekännelse.
Bestämmelsen
härom
finns
i
8
§ lagen mot
ursprung
etnisk diskriminering.
Att det för anställning
i
Svenska
kyrkan
som präst
ställs krav på en trosbekännelse
som stämmer överens med kyrkans kan

arbetsgivare

inte får otillbörligt

särbehandla

91

SOU 1997:44

och biskopar

92 Präster

inte anses otillbörligt.
Ett sådant krav strider därför inte mot förbudet mot
Som framgått ovan ställs i
diskriminering
på grund av trosbekännelse.
grundlagen krav på att biskopar och domprostar skall vara svenska med-

går före förbudet

borgare.

Det kravet

rörande

särbehandling

på grund

i lagen mot etnisk

av nationellt

ursprung,

diskriminering
eftersom

det

framgår av grundlag.

Överklagande
beslut

Domkapitels

rörande

kan överklagas

tjänstetillsättning

till

rege

ringen.
rörande
eller stiftsstyrelse
tillsättningsnämnd
av kyrkoråd,
kan överklagas till länsrätten för prövning av beslutets
tjänstetillsättning
laglighet, enligt vad som framgår av 22 kap. kyrkolagen.
Beslut

Förflytmingsbeslut
eller i arbetsdomstolen

kan man angripa genom
enligt arbetstvistlagen.

att väcka talan i tingsrätt

beslut kan angripas på samma sätt med stöd av jämeller lagen mot etnisk diskriminering.

Diskriminerande

ställdhetslagen

Anställningsvillkor

l
Prästernas

anställningsvillkor

styrs i vissa avseenden

bestäms

av bestämmelser

stor del i kollektivavtal,
men
i lagar och andra författningar.

till

Anställningsformer

Biskopstjänster

tillsätts

I avsnitt

kolagen.

att vara anställd
Prästtjänster

4.l.10

med fullmakt.
nedan redogör

Det framgår

jag närmare

av 33 kap. 25 § kyrför vad det innebär

med fullmakt.
tillsätts

enligt

nästföljande

paragraf

med

Förordnanden

får dock tids
Förordnanden
som gäller tills vidare utan tidsbegränsning.
eller om
begränsas om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet
det är fråga om vikariat.

regler som gällde fram till den l juli 1989 tillsattes även kyrko
Därför finns det fortfarande
och komministrar
med fullmakt.
ett

Enligt
herdar

I utredningsdirektiven
stort antal präster som har fullmaktstjänster.
det angetts att cirka 900 präster har sådana fullmakter.

har

SOU 1997:44

Präster

Skyldighet

att utöva

en annan

och biskopar

prästtjänst

En präst kan efter beslut av stiftsstyrelsen
åläggas skyldighet
att i stället
för den egna tjänsten utöva en annan prästtj änst i samma stift. Prästen kan
dock inte bli skyldig att utöva en högre tjänst än sin egen under längre tid
än sammanlagt

tre månader

Inte heller kan en deltidsanper kalenderår.
präst åläggas skyldighet att tjänstgöra i större omfattning
än hans
anställning innebär. Vidare kan stiftsstyrelsen
i vissa fall ålägga en präst
ställd

skyldighet

att under upp till tre månader per kalenderår jämsides med den
tjänsten
Reglerna om skyldighet
utöva en annan prästtjänst.
egna
att
finns
utöva en annan tjänst
i 34 kap. 1 och 2
kyrkolagen.

Beslut

om ledighet

Stiftsstyrelsen

beslutar

om ledighet för präster som är anställda i pastorat
När det gäller ledighet för semester kan stifts
beslutanderätten
till en kontraktsprost.
Vad som nu

och för pastorsadjunkter.
styrelsen

delegera

sagts framgår av 33 kap. 23 § kyrkolagen.
Biskopen beslutar, enligt 22 §
förordningen
och
biskopsprästtj
älv om egen semesterledigänster,
om
het och om annan ledighet under högst 30 dagar per år.

Tj änstgöringsföreskrifter

Domkapitlet
Bestämmelser
Innan

skall meddela
härom

föreskrifter

berörda
skrifter

för

finns

tjänstgöringsföresloifter
i förordningen

kyrkoherdar

och

få tillfälle
präster och kyrkoråd
för stifts- och kontraktsadjunkter

för prästerna

om biskopskomministrar

i stiftet.

och prästtjänster.
meddelas

skall

före
att yttra sig. Beträffande
skall berörda präster och stifts

styrelsen

få yttra sig. I fråga om föreskrifter
för sjukhuspräster och präsmilitära
förband
skall även sarnrådas med sjukhusledningen
respektive Försvarsmakten.
ter

vid

Kollektivavtal
Liksom

på arbetsmarknaden

roll för prästers och biskopars

i övrigt

spelar kollektivavtalen

en central

anställningsvillkor.

Anställningsvillkoren

för präster som
är biskopar är statligt reglera
de. I 32 kap. ll § kyrkolagen stadgas att det är regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer som företräder prästemas arbetsgivare
när det handlar om att ingå eller säga upp kollektivavtal
om avlönings
fönnåner. Även att på arbetsgivarsidan
besluta om stridsåtgärder vid kon
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i tvister om sådana
flikt om sådana avtal samt att företräda arbetsgivaren
avtal,
ankommer
på rege
sådana
avtal, eller om påföljder vid konflikt
om
Enligt
l § förbestämmer.
regeringen
ringen eller den myndighet
som
företräder
för Arbetsgivarverket
med instruktion
l994:272
ordningen
i de frågor som
pastoraten och stiftssamfállighetema
bestämmelser
i förordningen
Vissa
lagbestämmelse.
anges
fall
verket före
de
kollektivavtal
i
gäller
1976:1021
m.m.
om statliga
Av sista
och stiftssamfállighetema
träder pastoraten
som arbetsgivare.

Arbetsgivarverket

i nämnda

att avtal som här avses får
prästtjänster
som inte är medav
arbetstagarorganisationen.

i det förut nämnda

stycket

framgår

lagrummet

också på sådana innehavare

tillämpas

i den avtalsslutande

lemmar

är statliga.
för
gäller avtalet om lön och andra anställningsvillkor
chefsavtalet.
statliga chefer och vissa andra högre befattningshavare
regleras sedan den 1 januari
Prästernas allmänna anställningsvillkor
löne- och
allmänt
1997 genom ett kollektivavtal
som benämns ALFA

anställningar

Biskoparnas

För biskopama

ALFA

förmånsavtal.
rådet

och reglerar

gäller

bland

hela det statliga kollektivavtalsom-

i princip

annat

arbets

kostnadsersättningar,

lönefrågor,

föräldraledighet

lön under

samt uppsägoch biskopar i en

tider, semestrar, sjukersättning,
ningstider.
Det finns specialbestämmelser

för präster
löper ALFA
1998
31
Den
ut. Om det inte
nr
mars
utgång förföre
giltighetstidens
månader
skriftligen
sägs upp
senast tre
sänder.
längs det med ett år i
för prästerna regleras nu av ramavtalet om löner 1995 Löneökningar
95-98. Även RALS löper ut den 31 mars 1998.
1998 RALS

7 till ALFA.

bilaga

Däri anges vem som utövar
finns en s.k. arbetsgivamyckel.
bland annat vid lokala löneförhandlingar
befogenhet,
företräds därvid av domkapitlet,
Arbetsgivaren
under avtalsperioden.
som
Till

ALFA

arbetsgivarens
skall

samråda

med berört

lings-

och Pastoratsförbund

skild

förhandlingsdelegation.

stiftsförbund

inom

Den

består

av
från stiftsförbundets

och ledamöter
representant
företräds av lokal arbetstagarorganisation.
Det statliga reseavtalet,

biskopar.

Enligt

ersättningar.

ARA

allmänt

kan lokala

Sådana lokala

reseavtal

kollektivavtal

Samrådet

biskopen,
styrelse.

Försam-

sker i en särdomkapitlets

Arbetstagarna

gäller för präster och

ARA,

kollektivavtal

kyrkans

Svenska

Pastoratsförbundet.

träffas

angående

rese

finns i alla stift.

och avtalet
TA
gäller det statliga avtalet om trygghetsfrågor
huvudavtalet
för den
särskilda
FMA.
det
förtroendemän
I
fackliga
om
rörande kollektivavtalsförfinns bestämmelser
sektorn SHA
offentliga
i frågor som kan anses kränka den politiska
handlingar och stridsåtgärder
Vidare

demokratin.
Det
anställda

finns
inom

utvecklingsavtal
ett personalpolitiskt
Svenska kyrkan. Det är slutet mellan

alla
som omfattar
Pastoratsförbundet
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och SKPF m.fl. Avtalet rör medbestämmande,
organisationsförändringar,
verksamhetsutveckling,
jämställdhet,
arbetsmiljö,
arbetsledning,
perso
nalplanering,
introduktion,
personalutveckling,
trygghetsfrågor
och for-

slagsverksamhet.

Tillämpligt
sionsavtalet

pensionsavtal

PA-91.

för präster och biskopar

Det är ett s.k. nettopensionsavtal,

är det statliga
vilket

innebär

pen
att

läggs ovanpå det som folkpension
och ATP
en kompletteringspension
Avtalet
bland
till
ålderspension, efterlevandepension,
annat rätt
ger.
ger
sjukpension
och kompletterande
delpension. Det är Statens löne- och
pensionsverk
SPV
pensionema
for präster och bissom administrerar
kopar.
4.1.11

En

beskrivning

närmare

I sammanhanget
skada

av pensionsavtalet

återfinns

i avsnitt

nedan.
PSA,

kan även nämnas

avtalet

om

tjänstegrupplivförsälcring
FHVA

samt avtalet

avtalet

avgångsfönnåner
TGL-S,

om ersättning
AGF,
avtalet

vid personom statens

avtalet

om statlig företagshälsovård
om arbetstidsminslcning
m.m. i samband med del-

pension.

Förhandlingsordningen
villkoren

är fastställd

Den översiktliga

beträffande

de statligt

i det statliga huvudavtalet

reglerade

anställnings-

HA.

beskrivning

gör
som här har getts av kollektivavtalen
på att vara uttömmande.
Exempelvis har här inte medtagits
kollektivavtal
som finns på stiftsnivå.

inte anspråk
de lokala

Ansvar

för lönekostnader

Stiftssamfällighetema
med stiftstjänster,

m.m.

till präster
svarar för kostnaden för lönefönnåner
för arvoden till praktikanter
och deras handledare samt

för s.k. prosttillägg

till kontraktsprostama.
Pastoraten svarar for löneför
präster med pastoratstjänster
och till prästers eventuella
tjänstebiträden.
När en präst tjänstgör i flera pastorat, utan att ha stifts
tjänst, bestämmer stiftsstyrelsen
för löneförmåom hur kostnadsansvaret
nema skall fördelas. Vad som nu har sagts framgår av 32 kap. 12 14
måner

till

kyrkolagen.

Biskoparnas

löner betalas ur kyrkofonden,
kyrkolagen.

enligt vad som framgår

av

42 kap. 11 § tredje punkten
Ur kyrkofonden

betalas också prästernas och biskopamas egna
pentill deras efterlevande.
samt pensionsformåner
Detta fram
går av 42 kap. 11 § fjärde punkten kyrkolagen.
sionsfonnåner

95

96 Präster

SOU

och biskopar

1997:44

Diskriminering

på grund av
gäller att diskriminering
finns i jäm
Bestämmelser
därom
otillåten.
kön eller etnisk tillhörighet
är
och i lagen mot etnisk diskriminering.
ställdhetslagen
Reglerna om otillåten könsdiskriminering
av anställda finns i 16 - 20
Dessa förbud tar, när det gäller ett bestående
jämställdhetslagen.

Liksom

på arbetsmarknaden

i övrigt

tillämpning
av anställ
utbildning
eller
befordran
samt
beslut om
arbetsledning,
ningsvillkor,
eller liknande. I 22 § samma lag
permittering
beslut om omplacering,
från
Där anges att två slags trakasserier
finns förbud mot trakasserier.

anställningsförhållande,

sikte

på arbetsgivarens

sida är otillåtna. Detta gäller dels trakasserier på grund av
sexuella närmanden, dels trä
att arbetstagaren har avvisat arbetsgivarens
för
har anmält arbetsgivaren
kasserier på grund av att arbetstagaren
könsdiskrimininering.
åtgäi
hänför sig till motsvarande
Förbuden mot etnisk diskriminering

arbetsgivarens

För
sida som förhuden mot könsdiskriminering.
etnisk
skall anses otillåtna förutsätts, enligt 9 § lagen mot
på grund
för det första att det är fråga om särbehandling

der från arbetsgivarens
att åtgärderna
diskriminering,

ursprung, etniskt ursprung
av ras, hudfärg, nationellt
är otillbörlig.
och för det andra att särbehandlingen
trakasserier finns inte i denna lag.

eller trosbekännelse

Något

förbud

mot

Bisysslor
får enligt 34 kap. 9 § kyrko
Den som har en präst- eller biskopstjänst
eller
ha något uppdrag eller utöva
lagen inte ha någon annan anställning
anställds
någon verksamhet som kan rubba förtroendet för någon kyrkligt
eller skada Svenska kyrkans anseende. Inte heller får han
änsteutövning
ta emot gåvor eller liknande förmåner som är förenade med hans tjänst
regeringen
eller den myndighet
från regeringen
utan att ha tillstånd
skall
Domkapitlet
Det framgår av 10 § i samma kapitel.
bestämmer.
enligt 29 § förordningen
ge prästerna i
om biskops- och prästtjänster
förenliga med
stiftet närmare infonnation
om vilka bisysslor som inte är
kollektivavtalsbestämmelser
Kompletterande
pråsttjänst.
om arbetshindrande bisysslor finns i ALFA.
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Arbetskonflikter
vidta

Att
Detta

fackliga

stridsåtgärder

i arbetskonflikter

är i princip

tillåtet.

framgår

Medbestämmandelagen
av 2 kap. 17 § regeringsformen.
emellertid
regler som begränsar denna rättighet. Dessa regler,

innehåller

som återfinns i 41 - 45 §§, gäller också beträffande Svenska kyrkans personal. Därav framgår bland annat att fredsplikt i regel råder när kollektivavtal gäller.
Om arbetskonflikter
skilda regler

i 34 kap. l1

finns

det härutöver

sär-

kyrkolagen.

Där sägs att stridsåtgärder

nödvändigt

för att genomföra

aldrig får vidtas i syfte att påverka inhemska politiska
När det gäller prästerligt arbete som består i myndighets

förhållanden.
eller

hetsutövning
vidtas

16

arbete"

i

arbete"

"prästerligt
utövning

och "prästerligt

är oundgängligen
finns

ytterligare

begränsningar.

stridsåtgärder

myndig-

får då bara

i form

av lockout, strejk, vägran att arbeta på övertid eller nyanI sådant arbete får stridsåtgärder heller aldrig vidtas på
ställningsblockad.

grund av något annat än förhållandet
mellan domkapitlet
som arbetsgiva
är
re och prästerna som arbetstagare i Stiftet. Reglerna om stridsåtgärder
Även i HA finns regler
skadeståndssanktionerade.
som begränsar rätten
rörande
bestämmelser
Att SHA innehåller
att vidta arbetskonflikter.

stridsåtgärder

har redan nämnts.

Tjänstebostäder
för biskopar och pastoratspräster
finns regler
I fråga om tjänstebostäder
dels i 34 kap. 3
dels i förordningen
1989:89
8
kyrkolagen,
om
för biskopar och präster. Regeringen
får besluta att en
tjänstebostäder
beslut får pastoratet fatta
biskop skall anvisas tjänstebostad. Motsvarande
eller komminister.
när det gäller innehavare av en tjänst som kyrkoherde
När en tjänstebostad
har anvisats är den som innehar tjänsten skyldig att
bo i den. I avsnitt 4.1.l2 nedan finns en utförligare
beskrivning
av vad
gäller
angående
tjänstebostäder.
som

4.1.5

Varning

Disciplinansvar
och löneavdrag

En präst eller biskop

som gör sig skyldig till tjänsteförseelse kan åläggas
En förutRegler om detta finns i 35 kap. kyrkolagen.
för att disciplinpåföljd
skall komma i fråga är att prästen uppeller av oaktsamhet har åsidosatt vad som åligger honom i hans

disciplinpåföljd.
sättning
såtligen

4-17-0375

m.m.
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anställning.

Om felet är ringa kan ingen påföljd beslutas.
får inte heller åläggas en präst för att han har deltagit

därmed jämförlig

i en strejk

eller

stridsåtgärd.

Det finns två slags disciplinpåföljder:
inte användas

Disciplinpåföljd

varning

och löneavdrag.

De får

en och högst 30
dagar. Det ankommer
enligt 35 kap. 18 § kyrkolagen på regeringen att
föreskriva
storlek.
och
löneavdragens
I förordningen
om biskops-

samtidigt.

Löneavdrag

får göras för minst

finns sådana närmare bestämmelser
om storleken av löneavdrag. Av 35 kap. 19 § kyrkolagen
framgår dock att det är möjligt att kollektivavtala
I
om avsteg från 35 kap. 18 § eller regeringens föreskrifter.

prästtjänster

dag finns inget sådant kollektivavtal.
för en biskop prövas av AnsvarsnämnEn fråga om disciplinpåföljd
den för biskopar. När frågan gäller en annan präst prövas den av domkapitlet. Vid handläggning av frågor om disciplinpåföljd
tillämpas 14 kap. i

gamla LOA.
Den som är missnöjd med domkapitlets
i ett disciplinärende
kan väcka talan enligt
i arbetsdomstolen.

Tjänstefel

eller Ansvarsnämndens

arbetstvistlagen

i tingsrätt

beslut
eller

m.m.

I brottsbalken

finns regler om tjänstefel m.m. som är tillämpliga
också för
Brottet tjänstefel kan man dömas för endast om man
har gjort fel, som inte är ringa. Stadgandet
myndighetsutövning

präster och biskopar.
vid

därom återfinns

tjänst

ingår

aktuellt

i 20 kap. 1 § brottsbalken.
av olika
och för biskopar.

myndighetsutövning

både för präster

20 kap. 2 § brottsbalken

gäller

I såväl prästens som biskopens
slag. Tjänstefel kan alltså bli
Bestämmelsen

alla arbetstagare

om mutbrott
och all tjänsteutövning.

i

Den som tar emot, låter sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig
belöning för sin tjänsteutövning
kan dömas för mutbrott.
I 20 kap. 3 §
brottsbalken

Den kan dömas som
om brott mot tystnadsplikt.
röjer eller olovligen
utnyttjar en uppgift som han är skyldig att hemlig
hålla enligt lag eller annan författning
eller för
eller enligt förordnande
behåll

stadgas

som har meddelats

med stöd av lag eller annan författning.

Åtalsanmälan
En präst eller biskop

ning

anmälas

gäller

som är skäligen misstänkt för att i sin tjänsteutövmutbrott
eller brott mot tystnadsplikten
skall
tjänstefel,
åtal. Detta framgår av 35 kap. 24§ kyrkolagen.
Detsamma

ha begått
till

om prästen eller biskopen har begått något annat brott, varigenom
han åsidosatt sina åligganden i tjänsten, under förutsättning
att fängelse är

SOU 1997:44

och biskopar

Präster

föreskrivet

som påföljd för brottet eller att det kan antas att talan om
anspråk kommer
respektive
att föras. Det åligger domkapitlet
för biskopar att fatta beslut om åtalsanmälan.
Ansvarsnämnden

enskilt

J0:s
JO

och JK:s
och

har

JK

instruktion
JO:s

tillsynsansvar

enligt

JO-lagen

respektive

med

JK-lagen

tillhörande

avseende präster och biskopar.

tillsynsansvar

myndigheter
samt
avser bland annat statliga
vid
sådana myndigheter.
Vidare
befattningshavare

tillsynsansvar

tjänstemän
omfattas

och

andra som innehar tjänster eller uppdrag varmed följer
i denna deras verksamhet.
JK:s tillsynsansvar

hetsutövning,
bland

statliga

annat

omfattar

och
uppdragstagare
samt anställda,
sådana myndigheter
Vidare omfattas även här

myndigheter

andra som är knutna till
andra som innehar tjänster

utövning,

myndig

eller

uppdrag

varmed

följer

myndighets-

i denna deras verksamhet.

Om JO finner

skäl för det kan han genom beslut uttala att en myndigeller i strid mot
har agerat felaktigt, olämpligt
författning.
Vidare har JO möjlighet
att som särskild åklagare

het eller befattningshavare

någon
väcka

åtal mot en befattningshavare
sätt har åsidosatt
som på brottsligt
vad som åligger honom i tjänsten. JO har dessutom rätt att göra anmälan
till domkapitlet
eller till Ansvarsnämnden
för biskopar om att disciplin
ansvar är påkallat samt att föra talan mot beslut i sådant ärende.
Även JK har möjlighet att väcka åtal och att
agera i disciplinärenden,
på samma sätt som JO.

Biskopens

och domkapitlets
och domkapitlen

Biskopama

tillsynsansvar.

De ska se till

kan iakttas

i församlingarna

sakrament,

gudstjänst

innehavama

tillsynsansvar
har enligt

2 kap. 5 § kyrkolagen

ett visst

att den ordning som gäller för Svenska kyrnär det gäller Svenska kyrkans lära, böcker,

och övriga

handlingar.

Vidare

av det kyrkliga ämbetet rätt förvaltar
lever de prästlöñen som de avgav när de prästvigdes.

skall

de se till att
detta och att de efter-
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Uppsägning

Allmänt

från

om skiljande
och biskopar

Präster

m.m.

tjänsten

får inte skiljas

från sina tjänster

i andra fall

än de

Där omnämns uppsägsom särskilt finns angivna i 35 kap. kyrkolagen.
Vidare finns regler om att en präst
ning, avskedande och entledigande.
eller biskop kan bli skyldig att avgå och regler om att en anställning i
vissa fall upphör vid ny anställning.

Fullmakt
kan kort sagt inte sägas upp från sina
De som är anställda med fullmakt
nedan utvecklas nännare vad detta innebär.
I avsnitt 4.l.l0.
anställningar.
Fullmakten

hindrar

anställning

dock

att prästen eller biskopen skiljs från sin
de
sätt som räknas upp i 35 kap. kyrkoav

inte

på något annat

lagen.

Uppsägning
regler i anställningsskydds
liknar
motsvarande
lagen. En präst som har förordnats tills vidare får sägas upp. Detta får
beslutar i frågan.
dock ske bara om det är sakligt grundat. Domkapitlet
bereds
Om problemet kan lösas genom att prästen
annat arbete inom det

Uppsägningsreglema

där han är anställd föreligger
pastorat eller den stiñssamfallighet
saklig grund för uppsägning. Om uppsägningen beror på personliga
hållanden

får den inte grundas enbart på sådant som domkapitlet

till mer än en månad.
Beror uppsägningen

på arbetsbrist

fastställas.

i princip

Detta

bestämmelser.
har kortast
listan
rättas.

skall

och får

bygger

först.

hos arbetsgivaren
För varje

Arbetstagarorganisationen

har känt

.
skall, om det behövs, en turordning
göras enligt anställningsskyddslagens

Anställningsskyddslagen

anställningstid

inte
for-

driftsenhet
kan dock

att den som
sist på turordnings-

på principen

kommer
skall
kräva

en särskild lista upp
att det skall göras en

på orten. Det finns möjlighet att
gemensam lista för samtliga driftsenheter
kollektivavtal.
Dock skall enligt
lösa frågan på alternativt
sätt genom
i pastoratet eller
alltid särskild hänsyn tas till att uppgifterna
kyrkolagen
kan fullgöras på ett tillfredsställande
stittssamfálligheten
sätt. Vid tur-

ordningsbrott

kan uppsägningen,

anställningsskyddslagen,

förklaras

till

skillnad

ogiltig.

från vad som gäller

enligt

och biskopar

Präster
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till
Den som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt
regler härom.
gäller anställningsskyddslagens
I princip
återanställning.
till återanställning
särskilt angetts att företrädesrätt
Dock har i kyrkolagen

avsåg, om
inte gäller till högre tjänst än den som det tidigare förordnandet
till återanställning
skäl för det. Företrädesrätt
det inte finns särskilda
uppsägning av prästen
desrätt skall framställas

till

mäste göras skriftligt.

En uppsägning
enligt

en präst som skall omplaceras för att
skall behöva göras. Anspråk på företräi fråga
till domkapitlet.
skriftligen

i förhållande

inte heller

gäller

Till

skillnad

från vad som gäller

är den annars ogiltig.
regler om hur en uppsägning

anställningsskyddslagen

Anställningsskyddslagens

skall

göras

i övrigt.

tillämpas

Avskedande
Om en präst eller biskop har begått brott eller grov tjänsteförseelse
som
visar att han uppenbarligen
är olämplig att inneha sin anställning får han
och
avskedas. Detsamma
gäller om en präst har ålagts disciplinpåföljd
han sedan inom två år och i samma stift på nytt begår en tjänsteförseelse
att inneha sin anställför
Ansvarsnämnden
och
beslutar när det gäller präster
ning. Domkapitlet
biskopar när det gäller sådana. Ett avskedande får inte grundas enbart på
har känt till mer
eller ansvarsnärnnden
omständigheter
som domkapitlet
sig uppenbarligen

och därigenom

visar

än två månader

före prövningen.

olämplig

JO och JK kan enligt

JO-lagen

respek-

tive JK-lagen begära beslut om avskedande. Då gäller längre tidsfrist. JO
har dessutom möjlighet
att föra talan mot beslut i ärenden om avske
dande. Särskilda regler gäller också för fall då brottet eller tjänsteförseelsen har begåtts under påverkan av en allvarlig
omplacering
övervägas i första hand. Reglerna

handläggningen

psykisk

störning.

i gamla LOA

Då skall

tillämpas

på

av ärenden om avskedande.

Entledigande
i fråga om en präst eller biskop har förlorat sin
inte kan fullfått den så nedsatt att han i framtiden
Även
andra
fall kan
tillfredsställande.
i vissa
göra sina arbetsuppgifter
nedsatt arbetsförmåga
motivera att prästen eller biskopen entledigas. Om
kan komma

Entledigande

arbetsförmåga

prästen

eller

är anställd

med fullmakt

göra sin tjänst tillfredsställande
med

ålderspension.

övervägas

i första

präst av domkapitlet

När

får han entledigas om han inte kan fulloch högst fem år återstår tills han får avgå

entledigande

blir

aktuellt

skall

omplacering

om entledigande fattas när det gäller en
för
och när det gäller en biskop av Ansvarsnämnden

hand. Beslut
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biskopar.

Om en präst själv begär att bli entledigad
form
för att gälla.
lig

att avgå

Skyldighet
Skyldig

måste det ske i skrift

att avgå från sin tjänst blir en präst eller biskop om han överger
kyrkans lära. Prästen eller biskopen är också skyldig att avgå

Svenska

från sin tjänst
Rörande

då han når pensionsåldem

enligt avtal om statlig pension.
beslutar
av att läran övergetts
för biskopar
respektive
I fråga om
domkapitlet.
beslutar regepå grund av uppnådd pensionsålder
domkapitlet.

avgångsskyldighet

Ansvarsnämnden

avgångsskyldighet
ringen respektive

Ny statligt

reglerad

på grund

anställning

Om en präst får en ny statligt reglerad anställning gäller som huvudregel
upphör utan särskild åtgärd. Regeringen får
att den tidigare anställningen
föreskriva undantag i fråga om fullmaktstjänster.
Ett sådant undantag har

gjorts

och återfinns

Det gäller

i 18 a § förordningen
om biskops- och prästtjänster.
präst efter ändring av
att en fullmaktsanställd
får en nyinrättad tjänst med anställning tills vidare i ett

den situationen

pastoratsindelning
nybildat

pastorat. Prästen i fråga får då utan särskilt beslut vara tjänstledig
från fullmaktstjänsten.
Regeringen kan vidare i enskilda fall av annat slag
förordna

skall bestå utan hinder av att prästen
att den första anställningen
biskopen har fått en ny anställning.
För ett sådant beslut krävs
särskilda skäl. Ytterligare möjligheter
till tjänsteförening
kan föreskrivas i

eller

kollektivavtal.

Så har också skett genom bestämmelser
i
om tjänstledighet
föreskriver
bland annat rätt till tjänstledighet
för visstidsanställningar
och möjlighet
viss tid för
tjänstledighet
att

ALFA.

Dessa bestämmelser

tillsvidareanställningar.

Avstängning

m.m.

I vissa fall kan en präst eller biskop avstängas från sitt arbete. Så är fallet
när ett förfarande har inletts som syftar till att avskeda eller till att åtala
honom. I det senare fallet krävs att åtalet avser ett brott som kan antas
medföra
eller avsked. Prästen eller biskopen
får också
uppsägning
avstängas om han till följd av sjukdom
tillfredsställande.
arbetsuppgifter
Ibland

lighet.

eller

liknande

inte fullgör

sina

kan det vara oklart vad som är orsaken till bristande
änstdugFramstår det då som sannolikt att det är fråga om sjukdom eller
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Präster

liknande

förhållande

får prästen eller biskopen

sökas av en anvisad
får han avstängas.

Reglerna

åläggas att låta sig underinte åläggandet

eller biskopen

prästen

handläggningen
av ärenden om
läkarundersökning.
AnsvarsnämnDet
är
om
får
besluta
i frågorna. JO
domkapitlet
respektive
som

i gamla

den för biskopar
kan

JK

Följer

tillämpas

LOA

och åläggande

avstängning
och

läkare.

och biskopar

enligt

JO-lagen

respektive

JK-lagen

beslut

påkalla

om

JO kan vidare föra talan mot beslut i sådana ärenden.

avstängning.

Domstolsprövning

m.m.

Den som är missnöjd med ett beslut om anställnings upphörande, discip
kan väcka
eller åläggande om läkarundersökning
linpåföljd,
avstängning
talan i tingsrätten

eller arbetsdomstolen

enligt arbetstvistlagen.
är tillämpliga

diskriminering

och lagen mot etnisk
även på åtgärder som nämnts i detta avsnitt.

Jämställdhetslagen

Medbestämmande

4. l

gäller även för prästers och biskopars arbetsförett undantag som har betydelse i sammanhanget. Medbestämmandelagen
gäller nämligen inte när det är fråga om
Medbestämmandelagen

hållanden.

mål

I dess 2 § finns

för eller

inriktning

opinionsbildande

natur.

bland

annat om allmän
informationsskyldighet,

förhandlingsrätt,
vetorätt

förhandlingsrätten

Den allmänna

arbetstagarorganisation
förhållandet

mellan

förhandlingsskyldighet,
för

arbets

och stridsåtgärder.
av 10 § och innebär att en
med arbetsgivaren
förhandling

framgår

har rätt till

alltid

primär

tolkningsföreträde

kollektivavtal,

facklig

tagarorganisationer,

rörande

ideell eller
som är av religiös,
av verksamhet
finns bestämmelser
I medbestämmandelagen

och medlem

arbetsgivaren

i organisationen

För prästernas del
som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren.
förs sådana förhandlingar
arbetstagarorganisationen.
av den lokala

Arbetsgivaren

eller kyrko
stiftsstyrelsen
av domkapitlet,
för
det
förhållande
bär
arbetsgivaransvaret
av vem som
vilka
skall
Närmare bestämmelser
vara förhandom
som

representeras

rådet, beroende

som är aktuellt.
lingsparter och vilken

förhandlingsordning

94. I det personalpolitiska

utvecklingsavtalet

som skall gälla finns i KHAfinns också ett avsnitt om

medbestämmande.
Primär

förhandlingsskydlighet

på eget initiativ
förhandla
givaren har kollektivavtal

enligt

ll

innebär

att arbetsgivaren

är skyldig

med sådan arbetstagarorganisation
med. Sådan förhandlingsskyldighet

§ medbestämmandelagen

inför

beslut

om viktigare

att

som arbetsföreligger

förändring
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av verksamheten
som sådan och inför beslut om viktigare förändring av
arbets- eller anställningsförhållandena
för arbetstagare som tillhör organisationen.
primär

och

Förhandlingsparter

förhandling

som vid

är likadana

förhandlingsordning

förhandling

enligt

vid

10 § medbestämmande

lagen.
Om

enighet

tagarsidan

inte

kan

begär det skall

med central

nås vid

lokal

och

primärförhandling

arbetsgivarsidan,

förhandla

14

enligt

arbetsäven

arbetstagarorganisation.
riktar sig mot kollektivavtalsbärande
och avser verksamhetens
produktionsmässiga
liksom
för personalpolitiken.
utveckling
riktlinjerna

Arbetsgivarens

infonnationsplikt

arbetstagarorganisationer
och

ekonomiska

Skyldigheten skall fullgö
av 19 § medbestämmandelagen.
kyrkokommunen.
ras av
har
Reglerna
i 38 § medbestämmandelagen
vetorätt
om facklig
beskrivits i avsnitt 3.1.6 ovan.
Detta framgår

4.1.8

Arbetsgivaransvaret

för

prästerna

Utgångspunkten
Frågan

om vem som egentligen

är prästemas

arbetsgivare

är omdiskute

rad.

övriga präster

men vad gäller

att staten är arbetsgivare,
Den frågan behandlas i detta avsnitt.

För biskopama

gäller

för

för pastoratsär att pastoratet är arbetsgivare
för stiftsprästen.
En
stiftssamfálligheten
är arbetsgivare
egentlige
domkapitlet
ståndpunkt
är prästens
är att staten genom
annan
arbetsgivare.
En vanlig

prästen

ståndpunkt

medan

Svenska
status. Det

kyrkan

inte haft

finns

ledning

församlingarna

som helhet har hittills
inte någon organisatorisk

och de kyrkliga

samfállighetema

självständig

någon

på riksnivå.

på lokal

Endast

och regional

har medfört
juridiska
personer. Dessa förhållanden
och har bidragit till att det finns
är komplicerad
att arbetsgivarstrukturen
skilda uppfattningar
i frågan om vem som bär det yttersta arbetsgivaransvaret.
I diskussionen
är det viktigt
att skilja mellan ämbete och tjänst.
Ämbetet
Med tjänsten
är det uppdrag prästen får vid prästvigningen.

nivå är självständiga

menas inget annat än anställningen
har sitt intresse.
arbetsgivaransvaret

och det är i det sammanhanget

Vidare är det viktigt att känna till den för Svenska kyrkan
gande principen om den dubbla ansvarslinjen.

som

grundläg-
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Präster

Allmänt

och biskopar

om anställningsavtal

Ett anställningsförhållande
är ett slags avtal. Avtalet sluts genom att par
och arbetstagaren
kommer överens om vad som
terna - arbetsgivaren
skall gälla dem emellan. Vanligen har detta föregåtts av att arbetsgivaren
har gett ett erbjudande om anställning
anbud
arbetstagaren har
- ett
- som
accepterat. Avtalet är avsett att ha en viss varaktighet. Dess mest centrala
del är att arbetsgivaren
lämnar ut ett arbete och att arbetstagaren presterar
arbetet i fråga.
Ett anställningsavtal
avtal,

hämtar

änstereglementen

sitt innehåll

och personliga

från lagstiftning,

kollektiv

överenskommelser.

För statliga anställningar
användes tidigare begreppet tjänst. Därmed
kunde avses vad som nu kallas anställningsavtal.
Men ordet tjänst användes då också i två andra betydelser.
Det kunde nämligen
beteckna

antingen
används

arbetsuppgifterna

eller

platsen

inte längre tjänstebegreppet

i

organisationen.

på det statliga området.

gått över till att tala om anställningar.
Inom Svenska kyrkan använder man fortfarande
har sin förklaring

i kyrkolagens

tidigare

lagstiftning

tenninologi.

Numera

Man har helt

änstebegreppet.

Kyrkolagen

Det

är inspirerad

av
anställningar.
Numera kan
om offentliga
tillämpningsområde
utgå från att tjänst inte
man även inom kyrkolagens
betyder något annat än anställning.

gällande

En annan sak är att ordet tjänst i kyrkliga sammanhang har en särskild
Man talar exempelvis om att församlingen
firar gudstjänst och om
till
vigs
i
har
tjänst
kyrkan.
Detta
inte
direkt
med anställnings
att prästen
avtalet i juridisk mening att göra.

klang.

Allmänt

om den dubbla

Den dubbla

ansvarslinjen

lingsorganisation
är underställt

ansvarslinjen
innebär

kombineras
de demokratiskt

"kombinationen

av prästerlig

uppbyggd församatt en demokratiskt
med ett prästerligt
ämbetsansvar
som inte
valda organen. En klassisk definition
är

ämbetsförvaltning

och folkligt

förankrad

självstyrelse".
En församling

är från

kyrklig

utgångspunkt

mer än ett geografiskt
Församlingen
enhet. Den utgörs av en
är kyrkans grundläggande
gemenskap med uppdrag att förkunna
evangelium
och förvalta
ordet
sakramenten
dopet och nattvarden.
Detta uppdrag kallas också det allområde.

männa prästadömet.

Det anses givet
troende. I församlingen

varje

enskild

firar

gudstjänst

gemenskapen
fiska område

hela kyrkan,

varje församling

och

fullgörs uppdraget genom att man
och tar ansvar för att föra ordet vidare. Församlingshar ett pastoralt ansvar för människorna
inom det geogra-

som också betecknas

församling.
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Verksamheten
styrs i dag av kyrkolagen.
vilka
kyrkolagen
uppgifter
I
församlingsskatten.
genom
anges
får ägna sig
och vilka former som skall gälla för beslut.
församlingen
verksamhet

Församlingens

finansieras

Demokratisk

ordning

råder.

Kyrkorådet

är församlingens

styrelse.

Dess

verka för dess
att ha omsorg om församlingslivet,
och leda förvaltningen
angelägenheter.
Förutveckling
församlingens
av
ledamot
i kyrkorådet.
Inte så
samlingens
kyrkoherde
är självskriven
är främst

uppgifter

Övriga ledamöter

sällan är han dess ordförande.

är förtroendevalda.

i en församling har rätt att få lagligheten av kyrkorådets
genom att överklaga beslutet hos länsrätten. Var och en
folkbokförd
i församlingen
är
som
anses vara medlem, oavsett om vederbörande tillhör
Svenska kyrkan. Om de församlingstillhöriga
är miss

Varje

medlem

beslut

prövad

nöjda

med

sitt kyrkoråd

kan de se till

att ett nytt

väljs.

Så garanteras

demokratin.
ämbetsramen för det allmänna prästadömet finns det kyrkliga
Ämbetsi huvudsak präster men också biskopar och diakoner.
bärarna tar ett särskilt ansvar. Kyrkan som helhet anses vara deras uppInom

bärare,

förmedlas
Det är biskopen
Uppdraget
genom vigningen.
anförtror
honom
ämbetet.
och
därmed
I anslutning
Viger
prästen
som
som
särskilda
till att prästkandidaten
han
prästaccepterar uppdraget avger
löften. Det kyrkliga ämbetet som präst anses innebära ett särskilt ansvar
för att predika ordet och förvalta sakramenten.

dragsgivare.

I

sin

församlingens
inte underställd
prästen
stället
och
i
Tillsynen
utövas
av biskopen
organ.
och discipliannat genom tjänstgöringsföreskrifter

ämbetsutövning

demokratiskt

valda

domkapitlet,

bland

är

nära åtgärder.
Det
Svenska

och domkapitlet
har avseende
som biskopen
och övriga handlära, böcker, sakrament,
gudstjänst

tillsynsansvar
kyrkans

verksamhet
utan också föranses omfatta inte bara prästemas
samlingamas.
Inom Svenska kyrkan diskuteras nu möjligheten
att tydför
de
uppdragen.
kyrkliga
Den
liggöra de förtroendevaldas
ansvar

lingar

inomkyrkliga
promemorian
överlämnats

kyrkafrågan.

stiftsorganisationsutredningen
"Stift
till

och stiftsledning

de nu arbetande
I den promemorian

som ger exempel

lade i december

roller och uppgifter",
utredningarna
inomkyrkliga
sägs bland

på de frågeställningar

annat

följande

1995 fram
som har
i stat16

som kan uppkomma.

båda sidor i den dubbla ansvarslinjen tyd"Det är angeläget att ansvaret
liggörs, särskilt som den komplikationen
ibland uppstår att förtroendemarmasidan vill utkräva ansvar av ämbetssidan. Men båda har sina uppdrag
och bör kunna avkrävas ansvar för dessa. Att de båda sidorna förenas i
samma organ - kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet, biskopen ordförande i
såväl domkapitel som stiftsstyrelse
tydliggöra det gemen- är ett sätt att
samma uppdraget, uttrycka den dubbla ansvarslinjen och undvika maktkamp.
Slutligen bör understrykas att den ena linjen inte kan ta ansvar från den
-
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andra. Kyrkoherden har ett övergripande ansvar vad gäller lärofrågor, även
om kyrkorådet också fattar beslut och har ansvar inom detta område. Utifrån
sitt övergripande ansvar kan och bör kyrkoherden påtala när kyrkorådet fattar
beslut som inte stämmer med kyrkans tro och grundläggande uppdrag."
Den dubbla

ning

mellan

ansvarslinjen

anställda

präster

är således inte i första hand en gränsdragoch förtroendevalda
beslutsfattare.
Den

dubbla ansvarslinjen
handlar mer om att alla som står i kyrkans tjänst
har ansvar dels för att kyrkans lära följs och består, dels för att demokratin inom kyrkan upprätthålles.
För prästerna ligger tyngdpunkten
i

uppgiften

på det förstnämnda

ansvaret. Men oavsett hur relationerna
förtroendevalda
struktureras,
löper den dubbla
ansvarslinjen
all
verksamhet.
kyrklig
Den
markerar
genom
en bestående intressekonflikt
och ett kraftfullt
spänningsfält.
mellan

anställda

Prästens

och

ämbete

Att anförtros det kyrkliga ämbetet har ibland liknats vid att
en andlig
Ämbetet
fullmakt.
överlämnas
biskopen
präst
i
och
med prästvigsom
av
ningen. Det kan i princip bara överlämnas till den
som har avlagt prästDen som en gång har fått ämbetet behåller det
examen inför domkapitlet.
livet ut. Att man är anställd som präst är således inte på något sätt
en förför att "fullmakten"
utsättning
skall gälla. Ämbetet
som präst ger be
hörighet att predika och att förvalta sakramenten.
Möjligheten
att meddela föreskrifter
om det kyrkliga ämbetet regleras
till regeringsforrnen.
Enligt den bestäm
nu i en övergångsbestämmelse
melsen är det möjligt
skall få meddela
att lagstifta om att kyrkomötet
föreskrifter
ämbetet.
Så
har
också
skett
om
genom 29 kap. 13 § kyrkolagen, varefter kyrkomötet
har meddelat föreskrifter
om ämbetet i flera
kyrkliga kungörelser.
Vidare är det möjligt att lagstifta om att kyrkomötet
skall få överlåta till någon myndighet
under kyrkomötet
att meddela
sådana föreskrifter.
Nyligen har riksdagen på så sätt bemyndigat kyrkomötet att genom kyrklig kungörelse överlåta till Svenska kyrkans central
styrelse att meddela föreskrifter
om det kyrkliga ämbetet.
De kyrkliga
främst

kungörelsema

ämbetets

innebörd.

om ämbetet som präst och biskop rör inte
De rör i stället forrnfrågor
som exempelvis

behörighet

att utöva ämbetet, prästexamen,
inträde i det kyrkliga ämbetet
och skiljande från rätten att utöva det kyrkliga ämbetet.
Om en präst har blivit avskedad från sin anställning
får domkapitlet
besluta att han för viss tid eller tills vidare skall skiljas från rätten att
utöva det kyrkliga
ämbetet, vilket alltså inte medför att prästen skiljs
från ämbetet.

Detsamma

har skadat det anseende

gäller

om en präst som saknar prästanställning
bör ha. I vissa fall kan också en präst
präst
en
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från
som har avstängts
avstängningstiden
utöva
lära

kyrkans

sin

anställning

ämbetet.

domkapitlet

måste

Om

skilja

förklaras
en präst
honom

att under
Svenska
har övergett
från rätten att utöva
obehörig

ämbetet.
En något utförligare

redogörelse

finns i avsnitt

för dessa bestämmelser

4.1.1 ovan.
Det finns ett par lagregler som direkt knyter an till prästämbetet. Dels
stadgas i 36 kap. l § kyrkolagen
att den som har vigts till ämbetet som
i fråga om uppgifter
präst har tystnadsplikt
som han har erfarit under
samtal. Dels stadgas i 4 kap. 3 §äktenskapsbalken
att vigpräst i Svenska kyrkan, varmed avses var och en som

själavårdande

selrätt tillkommer

har fått ämbetet som präst.
Ämbetet
något annat än prästanställsom präst är, som framgått,
ningen. Prästen har ett uppdrag i sitt ämbete och ett annat i sin anställsammanfaller
uppdragen dock till stor del. I en anställ
ning. I praktiken
ning som präst ingår uppgiften att utöva det kyrkliga ämbetet som präst.
Och i de flesta fall utövar

prästen sitt ämbete huvudsakligen

inom ramen

för sin anställning.

Vad

innehåller

prästens

Ett anställningsavtal

anställningsavtal
sitt innehåll

hämtar

från författningar,

kollektivavtal,

överenskommelser.

och personliga
för de
redogörelse
en relativt utförlig
ovan innehåller
anställningar.
präglar
och kollektivavtal
författningar
prästemas
som
är främst kyrko
Den lagstiftning
som styr prästens anställningsavtal

änstereglementen
Avsnitt

4.1.4

lagen. Redan av dess 2 kap. 4 § framgår att det bara är den som bekänner
Svenska kyrkans lära som får inneha en prästtjänst. Vidare finns i lagens
33 kap. regler om vilka anställningsformer
som kan kan komma ifråga. I
lagens 34 kap. finns regler om skyldighet
att utöva andra prästtjänster,
Kyrkolagens
arbetskonflikter.
och
bisysslor
tjänstebostäder,
om
om
om
för att
reglering av förutsättningarna
en uttömmande
Reglerna i kyrkolagen
kunna skiljas från sin anställning.

35 kap. innehåller

en präst skall
innehåller ofta en upplysning
eller anses vara arbetsgivaren.

om vem som i aktuellt

lagstiftning
som styr anställningsavtalen
jämställdhetslagen,
allt anställningsskyddslagen,

avseende

för prästerna

Ytterligare
framför

diskriminering

i arbetslivet,

semesterlagen

och övriga

företräder
är

lagen mot etnisk
s.k. ledighetslagar.

ger ingen närmare anvisning om vem som i varje avseende är att betrakta som arbets
blir
bör nämnas att anställningsskyddslagen
givare. I sammanhanget

Dessa lagar gäller

tillämplig

allmänt

på arbetsmarknaden.

endast i den mån annat

bestämts

Reglerna

i kyrkolagen.
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Vidare

finns

prästtjänster

och

bestämmelser

i förordningen

i förordningen

om biskopsför biskopar

och

och
om tjänstebostäder
främst
förordningen
behörighetskrav,
avser
regler om disciplinpåföljder,
läkarundersökning,

förstnämnda

Den

präster.

styrande

och biskopar

också
men innehåller
och
bisysslor
förening

skall
av tjänster. Här sägs också att domkapitlen
för präster. Liksom reglerna i kyrko
tjänstgöringsföresldifter

meddela

lagen innehåller

ofta anvisningar
reglerna i de nu nämnda förordningama
hur
företräds.
arbetsgivarsidan
om
finns en rad styrande föreskrifter
Härutöver
som har meddelats med
stöd av kyrkomötets
gmndlagsfästa
normgivningsrätt.
Här kan särskilt

vissa av de kyrkliga
och delar av kyrkohandkungörelsema
Det är av dessa dokument som det framgår att uppgiften att förvalta det kyrkliga ämbetet ingår i prästens anställning.

nämnas
boken.

Medbestämmandelagen
mellan

de fackliga

även på de kyrkliga

innehåller

organisationerna
arbetsplatserna

regler som främst rör förhållandet
och arbetsgivarsidan.
Lagen gäller
och styr i Viss mån prästemas

anställ-

ningsavtal.
Slutligen

hävdas att viss offentligrättslig
att reglera själva avtalsförhållandet,
anställningsavtalet.
Detta gäller arbetsmiljölagen,

inte syftar

brukar

till

lagstiftning,

som alltså
får återverkningar
på

arbetstidslagen

och de

s.k. socialförsäkringslagama.
i olika

I dessa lagar regleras arbetsgivarens
ansvar
gentemot det allmänna. De angivna normerna får dock
även för de enskilda arbetstagarna. En anställd som har ålagts

avseenden

betydelse
eller åtagit

sig att utföra

kan exempelvis

vägra

arbete som är förbjudet
att utföra arbetet ifråga,

enligt
utan

arbetsmiljölagen
att bryta

mot

sitt

anställningsavtal.
En

rad

kollektivavtal

också prästemas
reglerar
anställningsavtal.
dessa
avtal
har
på
arbetsgivarsidan
ingåtts
av
av Arbetsgivarverket. De rör allmänna
anställningsvillkor,
löner, arbetskonflikter
och
trygghetsfrågor.
Vidare finns ett personalpolitiskt
utvecklingsavtal
som
har slutits av Pastoratsförbundet
och de berörda arbetstagarorganisatio
Flertalet

nema.
Med tjänstereglemente

menas föreskrifter
har bestämt. Trots att anställningsförhållandet
för sådana föreskrifter.
Ett anställningsavtal

arbetsgivaren

som arbetsgivaren
är ett avtal finns

ensidigt
det plats

medge
anses nämligen
rätt att ensam bestämma angående ledning och fördelning
Inom ramen för sin arbetsledning
kan arbetsgivaren
ensam

av arbetet.
fastställa tjänstereglementen.

Arbetsgivaren
kan dock inte ensidigt ändra
vad som bestämts i kollektivavtal.
Inte heller kan arbetsgivaren
ensam
besluta om ändringar avseende arbetstagares ekonomiska
förmåner.
Som redan nämnts
för stiftets

föreskrifter

åligger
präster.

det domkapitlen

att meddela tjänstgörings
Dessa föreskrifter
kan anses vara ett slags

109

110 Präster

och biskopar

SOU 1997:44

tjänstereglementen
F öreskrifternas

och

innehåll

ingår
varierar

som sådana också
mellan stiften.

i anställningsavtalen.

Det finns andra tjänstereglementen

änstgöiingsföre
än domkapitlens
formar
anställningsavtal.
Som
kan nämexempel
prästemas
som
det
stiftet
eller
på prästens arbetsplats, i
pastoratet, kan finnas före
nas att
skrifter eller ordningsregler
rörande lokalanvändning
eller liknande.
skrifter

från

Förutom

författningar,

lagstiftning,

reglementen

hämtar prästens anställningsavtal
da överenskommelser
prästen kan ha träffat

hyresavtal

kopplat

till

anställningen

kollektivavtal

och

sitt innehåll
med

tjänste

från de enskil

sin arbetsgivare.

kan vara ett exempel

Ett

på en sådan

överenskommelse.

Kyrkoherdamas

anställningsavtal

skiljer

sig i vissa

avseenden

från

övriga prästers. Det finns en kyrkoherdetjänst
i varje pastorat. En äldre
beteckning
används för kyrkoherdama
är det latinska
som fortfarande
ordet pastor, som betyder herde. Skillnaderna
mellan kyrkoherdars
och
andra prästers anställningsavtal
består främst i att kyrkoherden
har vissa
särskilda

förpliktelser

Främst

utöver dem som åvilar andra präster.
bland dessa förpliktelser
bör nämnas kyrkoherdens

att ingå i församlingens

kyrkoråd.

skyldighet

framgår

av 18 kap. 2
åvilar
särskilt
kyrko
enligt
lag
som
herden är att fatta beslut om kyrkotillhörighet
förteckna
kultur
och att
minnen. Frågor om tillhörighet
till Svenska kyrkan skall enligt 3 kap.
§ kyrkolagen.

Andra

Denna skyldighet

förpliktelser

kyrkolagen

prövas av kyrkoherden,
om denne inte delegerat till någon
i
Sådana myndighetsbeslut
församlingen
prövningen.
präst
göra
att
annan
kan överklagas till domkapitlet.
Enligt 4 kap. 7 § lagen 1988:950
om

kulturminnen

finnas en förteckning
över
m.m. skall det i varje församling
inventarier
kulturhistoriskt
skall
föras
värde.
Förteckningen
av
och en av kyrkorådet
utsedd kyrkvärd.
Dessa båda perav kyrkoherden
skall
också
till
föremålen
förvaras
och
vårdas
väl. Här kan
att
soner
se
inskjutas att kontraktsprosten
genom samma lag har ålagts att kontrollera

kyrkliga

förteckningen.

Länsstyrelsen

och Riksantikvarieämbetet

har också tillsyn

över inventariema.
Vidare

finns bestämmelser

kyrkoherdama.

Särskilt

drag som återfinns

i kyrkliga

bör nämnas

i kyrkohandboken.

normer som särskilt riktar
den definition
av kyrkoherdens

sig till
upp-

Den lyder som följ er.

"Kyrkoherden har därtill ett särskilt ansvar för pastoratet.
Kyrkoherdens uppgift är att vara församlingens/församlingarnas
andlige
ledare och tillsammans med övriga präster och de förtroendevalda tillse att
allt sker med god ordning och efter Guds vilja.
Kyrkoherden skall planera och samråda, uppmuntra och inspirera medarbetarna, fördela uppgifterna i församlingen och verka för församlingens
tillväxt i tro på Herren."
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Frågan

och tillsynsövergripande
samordningsom kyrkoherdens
inom Svenska kyransvar har på senare tid varit mycket omdiskuterad
kan. Bakgrunden
är att det i flera fall har konstaterats
att relationerna
mellan

de förtroendevalda

och kyrkoherden

annat arbetsledningen
av övrig personal
Sedan 1993 års kyrkomöte
uppdragit
och ett förslag
att ge en redovisning
chefsansvar och ansvarsfördelningen
i

samverkan

dokument

med

med titeln

"Kyrkoherdens

kyrkoherdens

i församlingen,

övergripande

har centralstyrelsen

Pastoratsförbundet

övergripande

presenterat
ett
och tillsamordnings-

dokumentet

synsansvar".

gälla

rörande

och

biskopama

varit oklara och att bland
i pastoratet därför komplicerats.
Svenska kyrkans centralstyrelse

därvidlag.

överordnad

ges vissa rekommendationer
om vad som skall
skall vara
kyrkoherden
annat rekommenderas
att
dem som arbetar med församlingens
gudstjänstliv,

Bland

alla

undervisning,

diakoni

Vidare
evangelisation.
rekommenderas
att
arbets
underställd
kyrkorådet
i
sin
uppgift
vara
som
ledare för kyrkokommunalt
anställd personal och i frågor där kyrkorådet

kyrkoherden

och

skall

annars har att besluta. Möjligen kan även det nu redovisade dokumentet
anställanses vara ett slags tjänstereglemente,
som styr kyrkoherdens
ningsförhållande.

Kyrkoherdens

särskilda

förpliktelser

således

är

inte

sprungna
ur
När meningsskiljaktigheter
ur anställningsavtalet.
uppkommer
innebär, handlar det egentligen
om vad dessa förpliktelser
anställningsavtal
är oklart till sitt innehåll. Ramarna
om att kyrkoherdens
ämbetsansvaret

utan

för kyrkoherdens
samband

ansvarsområde

Den saken har inget direkt

är otydliga.

med tolkningen

av den dubbla ansvarslinjen.
De punkter som är oklara i kyrkoherdamas
anställningsavtal
är sådana
deras arbetsgivare
som ligger inom ramen för det arbetsledningsansvar
har. Att det inte alltid
varit

har fungerat

har sannolikt

vem som i det avseendet skall betraktas
arbetsgivare.
Ingen har riktigt tagit på sig att fastställa

herdens

ansvar
arbetsledningen

och beslutsbefogenheter.

I viss mån kan det sägas att

av övriga präster har brustit
blir
tydligast
i fråga om kyrkoherden.
met

Vilka

uppträder

i dag som arbetsgivare

i att det har
kyrkoherdens
som
ramarna för kyrko

sin förklaring

oklart

på samma sätt, men proble

för prästen

Arbetsgivarrollen
avtalet

Arbetsgivaren
ingår anställnings
är mångfasetterad.
och kan bringa det att upphöra. Sedvanliga arbetsgivaruppgifter

förhållande

till

arbetstagaren

leda och kontrollera

är bland

i

annat att anvisa arbetsuppgifter,
arbetet, tillhandahålla
lokaler och arbetsredskap samt

betala lön. Av rättspraxis

god sed på arbetsmarknaden.

framgår

att arbetsledningen

Kollektivavtalen

innebär

inte får strida mot
ofta att arbetsgiva-

l l l
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Även det allmänna har anspråk
ren skall erbjuda kompetensutveckling.
skyldig
på den som är arbetsgivare.
Denne är exempelvis
att betala
sociala avgifter och att erbjuda en säker arbetsmiljö.
finns

uppträder
som
en rad olika organ som författningsenligt
arbetsgivare för prästen. Här följer en schematisk och något förenklad
översikt. Det bör observeras att översikten inte gäller biskopamas anställDet

kyrkoråd

Församlingens
-

inte om dem.

Detta avsnitt handlar

ningsförhållanden.

tillsätter

kyrkoherdetj

tillsätter

komministertj

änster två gånger av tre
änster

beslutar

om församlingens

verksamhet

Pastoratet
-

betalar lön till pastoratspräster
anvisar tjänstebostad för kyrkoherde
betalar kostnaden
tillhandahåller

-

och uppbär hyra for densamma

och arbetsredskap

lokaler

tillsättningsnämnd

Pastoratets
-

för tjänstebostaden

eller komminister

änster två gånger av tre i flerförsamlingspastorat
i flerförsamlingspastorat

tillsätter

kyrkoherdetj

tillsätter

komministertjänster

Kyrkoherden
-

arbetsleder

komministrar

Kontraktsprosten
beslutar efter delegation
från stiftsstyrelsen
vikariat på kyrkoherdetj änster och komministertj
-

beslutar

efter delegation

från stiftsstyrelsen

om tillsättning
änster

om semesterledigheter

Biskopen
-

har tillsynsansvar

avseende läran, ämbetet m.m.

Stiftsstyrelsen
-

inrättar
beslutar
tillsätter
beslutar
beslutar
beslutar
beslutar

prästtj änster utom

domprost

om ledig tjänst skall tillsättas,vakantsättas
vikariat
om förflyttning
om skyldighet

att utöva annan tjänst

om ledigheter
om stiftssamfällighetens

verksamhet

eller dras in

av korta
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Stiftssamfälligheten
-

betalar

lön för stiftspräster

Domkapitlet
-

angående rätt att utöva ämbetet
ledigkungör
prästtjänster

beslutar

sökandes behörighet
- prövar
tillsätter kyrkoherdetj änster var tredje gång
kan besluta att tjänst skall vakantsättas om få söker
meddelar tjänstgöringsföreslqifter
information
om bisysslor
- ger närmare
befriar från skyldighet att bo i tjänstebostad
beslutar i disciplinärenden
beslutar om åtalsanmälan
har tillsynsansvar
beslutar om uppsägning
beslutar om avskedande
beslutar om entledigande
beslutar om avstängning
Regeringen
-

inrättar

domprosttj

änster

tillsätter

domprosttj

tillsätter

långtidsvikariat

änster

på domprosttjänster

från domkapitlet
överklagade tjänstetillsättningsbeslut
- prövar
sluta kollektivavtal
uppdrar
Arbetsgivarverket
att
-

Kyrkomötet
meddelar
föreskrifter
om ämbetet
Svenska kyrkans centralstyrelse

uppgiften

kommer

att

övergå

Kyrkofonden
-

bekostar

pensioner

Arbetsgivarverket
ingår på uppdrag av regeringen och som företrädare
kollektivavtal
om lönefönnåner
frågor om stridsåtgärder rörande sådana avtal
- avgör
för talan i tvister rörande vad som nu nämnts
-

för kyrkokommunema

till

1 13
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Bilden

är som framgått
av prästens arbetsgivare
Särskilt bör noteras att det inte alldeles klart framgår
arbete, vilket är den mest centrala arbetsgivaruppgiften.

Vem

är i dag prästens

Det finns

svåröverskådlig.
vem som anvisar

arbetsgivare

enkelt

och rent svar på frågan om vem som i dag faktiskt är prästens arbetsgivare.
En mycket vanlig ståndpunkt är att det är
för pastoratsprästen
medan stiftssamfálpastoratet som är arbetsgivare
ligheten är arbetsgivare
för stiftsprästen.
Prästen skulle således ha en

inget

kyrkokommunal

En annan
som dock är statligt reglerad.
främst genom domkapitlet,
är prästens egent-

anställning,

ståndpunkt är att staten,
lige arbetsgivare.
När arbetsgivarbegreppet

omtalas

i den juridiska

litteraturen

rör det

ofta frågan

från ett uppdragsom hur man skiljer ett anställningsavtal
avtal. Vanligen
konstateras
då följande. Om förhållandet
är grundat på
skall prestera arbete
ett avtal som innebär att ena parten personligen
som anvisas av den andra parten,
anställningsavtal.
Om beställaren

talar detta för att det är fråga om ett
när, var och hur arbetet

kontrollerar

utförs

maskiner,
råvaror och andra kapitalinsatser
samt tillhandahåller
belägg för samma slutsats. Ger beställaren vederlag
ger detta ytterligare
till den arbetade tiden eller till både tiden och
som står i relation
talar

anspänningen
arbetets
talar

intensitet

för

När

för

anställningsavtal.

Slutligen

har

och omfattning
på så sätt att varaktighet
arbetspresterande
är
part i ett
som
Med arbetsgivare
arbetstagare.
avses arbets-

kallas

Den

i anställningsavtalet.

motpart
arbetsgivarbegreppet

det vanligen

inte

om
anställningsförhållande.

möjliga

också

betydelse,

anställningsavtal.

anställningsavtal
tagarens

detta

aktörer

vara staten eller
stå i koncerner,

diskuteras

inom

Svenska

kyrkan

handlar

och
uppdragsförhållande
att dra gräns mellan
I regel handlar det i stället om vem av flera

som skall anses vara arbetsgivare för prästen.
Liknande
kyrkokommunen
frågeställningar
i föreningar

och i andra

trossamfund.

Den

Skall

det

kan uppgenerella

frågan

för en präst i Svenska kyrkan har
om vem som är arbetsgivare
inte ställts på sin spets i rättstillämpningen.
har dock
Frågeställningen
aktualiserats
i det alldeles nyligen vid Arbetsdomstolen
anhängiggjorda
målet

A 24/97. Arbetsdomstolen
prövade en gång frågan om vem som
betrakta
för
AD
1986 nr 1.
arbetsgivare
att
var
som
en metodistpastor
Det kan vara intressant att jämföra rättsfallet
med de förhållanden
som
råder inom Svenska kyrkan
i dag. Pastorn i Arbetsdomstolens
mål
riktade
stället

krav mot Metodistkyrkan,
i
som hävdade att arbetsgivaransvaret
åvilade en av dess församlingar.
Arbetsdomstolen
skulle alltså

SOU 1997:44

Präster

och biskopar

eller Metodistkyrkan
om församlingen
fäste Arbetsdomstolen
avseende
prövningen

Vid den
var arbetsgivare.
vid att församlingen
inte

kunde

tjänst

avgöra

godkänna

Metodistkyrkan.

någon
Detta

för

ankom

utövning

av

på centrala

inom
som pastor
inom Metodistkyrkan,

organ
för tjänsten.
även hade att fortlöpande
pröva pastoms lämplighet
saknade vidare befogenhet
Församlingen
att
att bevilja tjänstledighet,
vilka

primärt
säga upp och att avskeda. Visserligen
var församlingen
anhade centrala funktioner
svarig för pastoms lön, men Metodistkyrkan
och svarade dessutom ytterst för att pasnär det gällde lönesättningen
fann att
till. Arbetsdomstolen
torn fick den lön hon var berättigad
skulle anses vara arbetsgivare
för pastorn ifråga.
kan
Det arbete som en präst i Svenska kyrkan utför i sin anställning
till en del anses vara anvisat av den kyrkokommun
hans
anställsom
ning är knuten till. Genom de beslut som tas om den kyrkokommunala

Metodistkyrkan

verksamhetens

omfattning

arbetsuppgifter.

Det

och

får prästen en del av sina
som håller med lokaler och

inriktning

är kyrkokommunen

är det kyrkokommunen
som betalar lön. I de
flesta fall är det också kyrkokommunen
att
som har fattat beslutet
talar med styrka för att
anställa prästen i fråga. Dessa omständigheter
där han är sysselsatt.
i dag är den kyrkokommun
prästens arbetsgivare
Å andra sidan kan prästens arbete också
anses vara anvisat av biseller kyrkomötet.
kopen, domkapitlet
Det är hos dessa statliga instanser
Vidare

arbetsredskap.

ämbetet finns och tyngdpunkten
i prässom ansvaret för det kyrkliga
Domkapitlet
ligger just i ämbetsutövningen.
utövar
tens arbetsuppgifter
meddela
tjänstgöringsföreskrifter
arbetsledning
samt genom
genom att
Endast domkapitlet
har möjligoch kompetensutveckling.
fortbildning

åtgärder mot en präst och om en prästom disciplinära
arbetet kontrolleras.
I
upphörande. Det är hos domkapitlet
den mån prästen i sin anställning
finns ett annat konutövar myndighet

het att besluta

anställnings
trollsystem,

pitlet

som
prosttjänster

som också är statligt. Vidare är det var tredje gång domkabeslutar
Domom tillsättning
av kyrkoherdetjänster.
har
Slutligen
regeringen
tillsätts
alltid
regeringen.
av

genom att Arbetsgivarverket
Vad som nu har nämnts talar för att präsi dag är staten, närmast genom domkapitlet.
tens arbetsgivare
rörande frågan om
också andra argument
I debatten förekommer

inflytande

anställningsvillkor

över prästemas
sluter kollektivavtal.

arbetsgivare.
Här har t.ex. nämnts vissa
samband
med att den s.k. ställförelagstiftaren
gjorde
i
som
19.
avskaffades
trädarlagen
se prop. 1993/9477 och bet. 1993/94:KU
för
kyrkokommunen
arbetsgivare
tyda
på
Dessa uttalanden
är
att
anses
uttryckkonfliktregler
har pekats på att kyrkolagens
prästen. Vidare

vem som
uttalanden

ligen

i dag är prästens

anger att domkapitlet
kan dessa omständigheter

är prästens
inte tillmätas

arbetsgivare.

Enligt

någon avgörande

min mening

betydelse

om
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vill försöka ta ställning till vem som faktiskt är prästens
man verkligen
arbetsgivare i dag. Då krävs gnindligare
överväganden
av det slag som
ovan skisserats.
Säkert finns

det också

prästens

egentlige

spontant
Gud.

tänkas

Situationen

uppfattningar
"stiftet",

svara exempelvis
är till

om vem som i dag är
som får en sådan fråga kan
biskopen,
"kyrkan"
eller
-

Människor

viss del lik den som rådde för lärarna, innan deras
Lärarna hade tidigare statligt regle-

"kommunaliserades".

anställningar

rade anställningsvillkor.
medverkan

andra

arbetsgivare.

Kollektivavtal

och vissa föreskrifter

statliga

organ.
arbetsgivaransvaret

Inför

beslutet

Enligt

min

riktigast

mening

196

till

slutsatsen

är det i den situation

flera organ.
som nu står inför

att

är delat mellan

dörren

att utgå från att såväl den berörda kyrkokommunen
som staten
har ansvar som arbetsgivare för prästen.
domkapitlet
-

- genom

4.1.9

Prästemas

Omplacering

biskopama

som

arbetsskyldighet

kan ske inom

Det har diskuterats
män

för prästerna

utfärdades

konstaterades

kommunalisering

utan var delat mellan
ERK-utredningen
kom i sitt slutbetänkande

arbetsgivaransvaret

Arbetsgivarverkets

anställningarna

av
att
låg samlat hos vare sig stat eller
dem se prop. 1989/90:41 s. 2.

om
för lärarna inte

kommun,

slöts under

rörande

hela stiftet

hur vidsträckt
och anställda

är för statstjänsto
reglerade tjänster som

arbetsskyldigheten
med statligt

prästerna.

I de följande avsnitten gör jag ett försök att redovisa de hållJag gör det eftersom frågan
som rättsläget ger för bedömningen.
kan antas ha stor praktisk betydelse både för de präster som eventuellt

punkter

att motsätta sig övergång till ny arbetsgivare
den nya personalorganisationen.

överväger

planerar

och för dem som

Kyrkolagen

innehåller inga direkta lagregler om arbetsskyldighet.
De
finns
och
förflyttning
fullgöra
skyldighet
att
som
om
om
annan
tjänst kan dock sägas handla om arbetsskyldighetens
omfattning.
Förflyttning
regleras särskilt i 33 kap. 18 § kyrkolagen.
Enligt denna

regler

bestämmelse

får stiftsstyrelsen
till en annan
förflytta
en komminister
sådan tjänst, om nuvarande tjänst dras in eller det annars finns synnerliga
skäl för det. Detsamma gäller för en kyrkoherde,
men då får synnerliga
skäl bara åberopas om det är domkapitlet
som skulle ha tillsatt den nya

tjänsten.
anställd

flyttas

Så är fallet var tredje gång tjänsten blir ledig. En präst som är
med fullmakt
kan dessutom, till skillnad från andra präster, förtill

följd

av regeringsbeslut.

Detta

sker då med stöd av en regel i

Präster
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12 § lagen

1992:301

regeringen,

oavsett
blir

herdetjänst

och biskopar

Regeln innebär att
av kyrkolagen.
tredje
gång en kyrkogäller,
var
som annars
kan tillsätta denna genom att dit förflytta
en fullom införande

vad

ledig

får dock bara ske om det är nödpräst. Sådan förflyttning
eller andra synnerliga skäl. Det finns inget
vändigt av organisatoriska
laghinder mot att prästen i sådant fall förflyttas till något annat stift. Även
förutsättas att en
om det inte framgår av lagtexten måste det emellertid
maktsanställd

någon till en tjänst utanför det egna stiftet.
kyrfinns i 34 kap. 1 och 2
Regler liknande dem om förflyttning
får ålägga en präst att utöva en
kolagen. Därav framgår att stiftsstyrelsen
Är det fråga om en
för
den
stället
stiftet
i
i
prästtjänst
egna tjänsten.
annan
tid.
Vidare får stiftsbegränsad
gälla
dock
bara
högre tjänst får detta
en
inte får förflytta

stiftsstyrelse

styrelsen
tjänsten
pastorat
av året.

för en begränsad tid ålägga en präst att parallellt med den egna
antingen i samma eller närbeläget
utöva en annan prästtjänst
under en del
befolkningsölcning
eller i ett pastorat med tillfällig

och
att ställa sig frågan vad dessa regler om förflyttning
skyldighet
att utöva annan tjänst egentligen innebär för prästers nuvakyrkolagen,
rande arbetsskyldighet.
Strängt taget tycks
genom regeln
för
den
stället
i
tjänst
egna, ge stiftsstyrel
om skyldighet att utöva annan
att omplacera prästerna inom
serna en näst intill obegränsad möjlighet
stiftet. Denna regel utformades efter förebild av en numera upphävd regel
Det är rimligt

i den tidigare

för statstjänstemän.
samband

med

SFS

anställningsförordningen
Den

tillkomsten

18 §, som gällde
sedan man i
innebar att
inte
att den
än vad den
mer vidsträckt

1965:601,

senast nämnda regeln
av LOA konstaterat

upphävdes

skyldigheten
att utöva en annan tjänst blev
regler prop.
ändå var enligt allmänna arbetsrättsliga
112.
1982
även AD
nr

Det går att avtala

1993/94265

s. 47, se

om arbetsskyldigheten

huvudsakliäldre tiders syn ansågs statstjänstemannaförhållandet
anställningsakt,
varigenom
offentligrättslig
grundat
på
en viss peren
gen
viss
tjänst.
berättigades
och
förpliktades
utöva
att
en
son
Detta synsätt ändrades efterhand. När gamla LOA ersatte statstjäns-

Enligt

temannalagen

1976

ansågs hela

det offentliga

anställningsförhållandet

inte kunnat träffas om
ansåg nu att en sådan
lagstiftaren
men
dittills
hade funnits om
borde införas. Den lagbestämmelse som
möjlighet
arbetsskyldighet
togs bort.
tjänstemännens
lO § statstjänstemannalagen
arbetspliktens
Det finns sedan dess möjlighet
att träffa kollektivavtal
om
som grundat på avtal. Fram till
arbetsskyldighet,
tjänstemännens

dess hade avtal
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för statstjänstemän,

i den mån densamma inte har reglerats
genom tvingande lag.
Motsvarande
torde gälla för präster och biskopar. De omfattades tidigamla
LOA.
Nuvarande
regler i kyrkolagen
har i mycket stor
gare av
utsträckning hämtat sitt innehåll därifrån.
Trots

att möjlighet

na kollektivavtal
statstjänstemän

Statstjänstemän

finns att avtala om arbetsskyldighet
har inga såda
varken för prästerna och biskopama
eller för
i allmänhet.
träffats,

likställs

För statstjänstemännen

regler eller kollektivavtal
har därför

uppkommit

numera

med privata

är läget alltså det att det varken finns direkta lag
är. Frågan
om hur vidsträckt arbetsskyldigheten
vad
egentligen
gäller på området. Arbetsom
som

domstolen

har i flera mål haft att ta ställning till den frågan se AD 1996
En utgångspunkt
har varit de förnr 113 och där gjorda hänvisningar.
hållanden som gäller i den privata sektorn. Där är den s.k. 29/29-princibetydelse vid liknande bedömningar. Den principen av grundläggande

arbetsgivare
pen innebär att en arbetstagare hos en kollektivavtalsbunden
är skyldig att på kollektivavtalets
villkor utföra allt arbete för arbetsgiva
och som har ett
rens räkning som faller inom ramen för kollektivavtalet
naturligt samband med arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer.
En
har varit att den yttersta gränsen för offentliga
annan utgångspunkt

tjänstemäns

arbetsskyldighet

överskrids
beordras att
om tjänstemännen
innebär
beskaffenheten
vederbörandes
att
som
av
tjänst i grunden ändras. För präster torde motsvarande gälla.
Det finns inget som tyder på att arbetsskyldigheten
skulle se annorlunda ut för en präst som har fullmakt
än för en präst som är utan jfr
även beträffande detta AD 1996 nr 113.
utföra

arbetsuppgifter

Slutsatsema av det anförda är följande. Arbetsskyldigheten
för präster, med och utan fullmakt,
tämligen
vidsträckt
är
och får i normalfallet
arbete inom stiftet. Det är möjligt att träffa
antas omfatta allt prästerligt
kollektivavtal

skall vara.
om hur omfattande arbetsskyldigheten
anställningsfcirhållanden
skiljer sig i princip
inte
i detta avseende. Jag ser dock inget skäl att här uppehålla

Biskopamas
prästemas
vid vilka

förutsättningar

ra en biskop.

som kan antas gälla för möjligheten

från
mig

att omplace
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4.1 .lO

Fullmakter
har historisk

Oavsättligheten

Biskopar

tillsätts

fhllmakt.

I övrigt

med

och biskopar

Präster

och tilldelas
regelmässigt
av regeringen
inom Svenska kyrkan inga nyanställningar

fortfarande
förekommer

fullmakt.

fram

ända

Men
och

kyrkoherde-

bakgrund

till

komministertjänster

ungefär

utredningsdirektiven

den

1 juli

med

fullmakt.

1989
Det

som har sådana
fyllt 35 år.

900 präster

dag. Bland

tillsattes
finns

alla

enligt

fullmakter

i

dem finns personer som ännu
s.k. oavsättlighet.
medför
främst skydd mot uppsägning
Den som är anställd med fullmakt kan inte sägas upp, varken på grund av
arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Han kan dock skiljas från sin
Fullmakt

på andra sätt, vilket jag återkommer till nedan.
ämbetsmän skall vara oavsättliga är ett systern som härrör
Skyddet
från l600-talet.
Det grundlagfástes med 1809 års regeringsforrn.
fulleller
fått
särskilda
bevis
omfattade s.k. ordinarie tjänstemän, som
makter
för sin anställning.
Dessa kunde inte skiljas från sina innehavda
sysslor utan rannsakning och dom.
och
skulle konstitutionellt
begränsa konungamakten
Oavsättligheten

anställning

Att statliga

garantera en oväldig och orädd tjänstemannakår
som stod fri i förhållande
till konungen eller
partipolitiken.
- senare Efter hand kom oavsättligheten
att anses medföra en rätt till lönen sna
på
till
Regler om avgångsskyldighet
arbetsuppgifterna.
än
rätt
rare
en
av ålder
för
skyldighet

eller

grund

sjukdom

tillkom,

fullmaktshavare.

regler

Dessa

sedan samman i statstillkom
den grundlagsregel
Samtidigt
kom
1966.
som
och som säger att
kap. 10 § regeringsformen
i ll
skall
rättsställning
bestämmelser
om statstjänstemännens
och fördes

och pensionsreglementen

avlönings-

om förflyttnings
först
i olika
intogs

regler

liksom

tjänstemannalagen,
som nu finns
grundläggande
meddelas

i lag,

ringsformen.

i den

Från

mån

oförändrade

avgångsskyldighet

särskilda

bestämmelser

statstjänstemannalagen

numera
präster och biskopar.
På det statliga

gamla

området

LOA,

under

tillämpas

anställningsformen

gäller

regeringen
Denna

om ñillmaktsanställning.

endast när det är fråga om högre tjänster
nande anknytning.
i princip

i rege

om
som då gällde även
regler har i dessa avseenden utformats

till

präster och biskopar. Kyrkolagens
med gamla LOA som förebild.
hos myndigheter
För fullmaktsanställda

lagen 1994:261

finns

reglerna

överfördes

gäller

fullmakt

med rättslig

för

numera
eller lik
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anställningsskydd

Anställningsformen

fullmakt

medför

ett anställningsskydd
föreskriver.

än vad anställningsskyddslagen
från

Den

främsta

anställningsskyddssynpunkt

som går längre

skillnaden

mellan en
för en präst inom
Svenska kyrkan
kan enligt vad som
framgår av 35 kap. 2 § kyrkolagen
sägas upp om det finns saklig grund
för ett sådant beslut. Regeln motsvarar vad som på övriga arbetsmarkna-

fullmaktsanställning

den

gäller

däremot

och en vanlig tillsvidareanställning
är följande. Tillsvidareanställningen

enligt

anställningsskyddslagen.

inte möjlig

grund av personliga
En fullmaktsanställd
skiljas

från

lagen. Av

Fullmaktsanställningen

att säga upp, vare sig på grund av arbetsbrist
skäl.
präst eller biskop

sin anställning

kan dock, liksom

andra bestämmelser

andra präster,

i 35 kap. kyrko

att en präst eller biskop får skiljas
stöd av vad som föreskrivs
i kapitlet.
Några ytterligare
möjligheter
skilja prästen eller biskopen
att tvångsvis
från hans anställning
finns alltså inte. Nedan följer en kortfattad
men uttömmande redogörelse för möjligheterna
att tvångsvis skilja en fullmakts
från

l § i nämnda

enligt

är
eller på

sin anställning

kapitel

endast

framgår

med

anställd präst eller biskop från dennes anställning.
En något utförligare
beskrivning har lämnats i avsnitt 4.1.6 ovan.
Entledigande
kan komma i fråga om prästen överger läran, uppnår
pensionsåldem
eller har nedsatt arbetsförmåga.
En fullmaktsanställd
präst
eller biskop

kan dessutom

inte kan fullgöra

i Vissa närmare

sina arbetsuppgifter

angivna

fall entledigas

tillfredsställande.

någon av de två senast nämnda grunderna får
kopen lämpligen
kan förflyttas
eller omplaceras

då han

Entledigande

på

ske om prästen eller bistill annan tjänst med rätt

till statlig pension.
En präst- eller biskopsanställning
kan upphöra automatiskt.
fallet om prästen eller biskopen
får en annan statligt
anställning,
exempelvis
Detta gäller
en annan prästanställning.

regel

fullmaktsanställda.

Dessa

mister

då enligt

huvudregeln

Så är i
reglerad
även för

sina fullmakter

vid nyanställ
utan att få nya, eftersom sådana inte längre förekommer
ningar. Men det finns undantag, som gör det möjligt att förena två tjänster
och att alltså behålla en eventuell fullmaktstjänst
i botten. Finns det sär
skilda skäl för det kan regeringen nämligen i ett enskilt fall medge att den
första anställningen
skall bestå utan hinder av den nya. Likaså kan regeringen

meddela

särskilda

med andra allmänna

biskopskyrkoherde
första

och prästtjänster.
eller

gången.

föreskrifter

om förening av fullmaktstjänster
Så har också skett i 18 a § förordningen
om
Där behandlas den situationen att en tjänst som

tjänster.

komminister

i ett nybildat
for
pastorat skall tillsättas
tillsätts med en fullmaktsanställd
präst från
pastoraten får denne utan särskilt beslut vara ledig

Om tjänsten

något av de berörda
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från

Präster

och biskopar

sin fullmaktstjänst

för att inneha den nya tjänsten. Prästen i fråga
således utan särskilt beslut sitt förstärkta anställningsskydd,
även
om han får en ny placering. Med tanke på vad som ovan i avsnitt 4.1.9
redovisats om att prästens arbetsskyldighet
normalt torde omfatta tjänstbehåller

även i stiftets andra pastorat
kan det i och för sig ifrågasättas

kan
alltid besluta så
stiftsstyrelsen
har
fått
om prästen
en ny anställning
Och har han inte fått en ny anställning
när han får en sådan ny placering.
så behåller han
ändå sin fullmakt,
oavsett regeln i 18 a § förordningen

göring

och prästtjänster

om biskopsEn präst

se även avsnitt 4.3.4 nedan.
anställd
med
fullmakt
kan slutligen,
liksom övriga
som är
präster, skiljas från sin anställning
genom avskedande. Detta kan dock
bara komma i fråga om han har begått brott eller tjänsteförseelse
och
därigenom
Vid

visat

allvarlig

flyttning
22

sig uppenbarligen

psykisk

störning

inte lämpligen

krävs

olämplig
dessutom

kan ske. Reglerna

att inneha sin anställning.
eller föratt omplacering

härom

återfinns

i 35 kap. 20

-

kyrkolagen.
Det finns författningsregler

om förflyttning
av präster. Dessa återfinns
inte i 35 kap. kyrkolagen
dess
i
33 kap. En präst som blir
utan
Om
anses således inte därigenom bli skild från sin anställning.

emellertid

förflyttad

förflyttningen

anses innebära att prästen i fråga får en ny anställning
emellertid
det i sin tur att prästen i fråga automatiskt
mister sin
tidigare anställning,
enligt vad som redogjorts för ovan se även avsnitt
4.3.4 nedan.
medför

4.1.1

1

Pensioner

Inledning
Till

komplettering

kyrkans

präster

sionsavtalet

av den lagstadgade allmänna
och biskopar tjänstepensionsrätt
för arbetstagare

Pensionsplan

trädde i kraft den 1 januari

pensionen
enligt

har Svenska

det statliga

hos staten m.f1. PA-91,

pen
som

1992.

I avsnitt 3.1.7 ovan har jag kort beskrivit det allmänna pensionssyste
för vad som kännetecknar
olika slags
met. Jag har också där redogjort

avtalspensioner.
Prästernas
enligt

och biskopamas

vad som framgår

avtalspensioner

av 42 kap. ll

betalas

§ fjärde punkten

ur kyrkofonden,
kyrkolagen.
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pensionsavtalet

Omfattade arbetstagare
om löner och anställ
som omfattas av statliga kollektivavtal
omfattas också av det statliga pensionsavtalet
PA-9l.
Det
betyder att alla tjänstgörande pastorats- och stiftspräster
är omfattade.
gäller dessutom för ytterligare
Statlig pensionsrätt enligt PA-9l
ett antal
Alla präster
ningsvillkor

präster

i Svenska

kyrkan,

nämligen

kyrkan

i utlandet

SKUT,

Svenska
eller

stiftelsen

1991:1427

Värsta

stiftelsen

Samariterhemmet,

diakonistiftelsen

sällskap,

sådana som är anställda av Stiftelsen
Bräcke diakonigård,
Ersta diakoni-

diakonigård.
för

om tjänstepension

följer

Detta
vissa

arbetstagare

Stora

Sköndal

förordningen

av
med icke-statlig

anställning.
bara dem som har fyllt
minst 40 % av heltid.

gäller

PA-91
motsvarande

18 år och som har anställning

Nettopensionssystem
PA-91

är

beräknas

nettopensionssystem.

ett

som ett tillägg

Det

till den lagstadgade

betyder

att
pensionen.

tjänstepensionen

Förmåner
PA-91

omfattar

kompletterande

ålderspension,

efterlevandepension,
de efterlevandelivränta,

kompletterande
sjukpension,

ålderspension,

efterlevandepension,
tillfällig

sjukpension

livränta,

kompletteranoch kompletta

rande delpension.

Ålderspension utgår i normala

fall från 65 års ålder. Det är bara en
i PA-91 har lägre pensionsålder.
enligt
reglerna
grupp som
Men det finns särskilda Övergångsbestämmelser
som innebär att ändå
relativt många kan ålderspensioneras
redan vid 60 års ålder. För hel pen-

begränsad

sion krävs

30 års anställning

med pensionsrätt

efter 28 års ålder. Pensio

i genomsnittet
nen beräknas med utgångspunkt
av de fem sista årslönema
före avgångsåret. För hel ålderspension
uppgår den till 10 % av lönemellan 7,5 och
underlaget upp till 7,5 basbelopp, 65 % för löneunderlag
mellan 20 och 30 basbelopp.
samt 32,5 % för löneunderlag
1991.
Kåpan Tjänste, tillkom
kompletterande
ålderspensionen,

20 basbelopp
Den
För

varje

Tjänste.

anställd

arbetsgivaren

avsätter

Denna kompletterande

ut från 65 till

70 års ålder.

ålderspension

Den anställde

av lönen till Kåpan
betalas sedan i normala fall

1,7 %

kan själv förbättra

pensionen

i Kåpan Plus. Beloppen i Kåpan fondegenom att göra egna insättningar
för det statliga området
och
förvaltas
ras
av Försäkringsföreningen

SOU 1997:44
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F SO, som är en understödsförening.
från Kåpan är beUtbetalningen
roende av det inbetalade beloppet och av avkastningen. Denna del
av PA91 är alltså avgiftsbestämd
och av premiereservkaraktär.
Den kan sägas
ITPK-delen
motsvara den avgiftsbestämda
av den privata ITP-planen.
Livränta har den rätt till som har haft minst tre års anställningstid
efter
28 års ålder och som avgår före pensionsåldem.
Den faller ut vid 65 års
Endast statlig anställningtid
tillgodorälmas.
Livräntan
uppgår till
95 % av den intjänade delen av ålderspensionen.
Den är värdesäkrad
under utbetalningstiden,
men inte dessförinnan.
ålder.

Efterlevandepension
utgår tidsbegränsat. Make, barn under
sambo kan vara förmånstagare. En ensamstående efterlevande
ett belopp som motsvarar
1,2 basbelopp. Till detta läggs 0,5
för varje ytterligare
förmånstagare
bam.
Summan fördelas

20 år eller
får årligen

basbelopp

så att den
Efterlevande-

vuxne får 1,0 basbelopp och barnen lika delar av resten.
pension betalas under högst fem år, dock längst t.o.m. den månad då
arbetstagaren skulle ha fyllt 70 år. Rätten till efterlevandepension
upphör
för en vuxen efterlevande
som gifter sig och för ett barn som fyller 20 år.
Kompletterande
efterlevandepension
kan utgå efter en arbetstagare
har
haft
pensionsunderlag
ett
överstigit
7,5 basbelopp. Sådan
som
som
pension

betalas

till

efterlevande

make

så länge han lever

ogift

och till

barn under 20 år.

Kompletterande

efterlevandelivränta

som har haft ett pensionsunderlag
har haft rätt till egen livränta.

Sjukpension
blir

eller

tillfällig

arbetsofönnögen

anställningen

och

betalas

ut efter

en arbetstagare
7,5 basbelopp och som

som överstigit

sjukpension
därför

måste

utgår till

en arbetstagare som
partiellt
ledig eller sluta

vara

före pensionsåldern.

Kompletterande
överstigande

delpension

7,5 basbelopp.

medellön

upp till
och 30 basbelopp.

utgår

till

arbetstagare som har en lön
55 % av inkomstbortfallet
vid en
och 32,5 % vid en medellön mellan 20

Den utgör

20 basbelopp

Finansiering
Den statliga

tjänstepensionen

statsbudgeten.
utanför

införande

löpande över
sker dock en viss fondering

löne-

och

pensionsverk

SPV

administrerar

pensionerna

PA-91.

I enlighet
fonden

I och med Kåpans

för statsanställda

budgeten.

Statens

enligt

finansieras

med

avtalspensioner

med 42 kap. 11 § fjärde punkten
kostnaderna
till

för

kyrkolagen

avtalspensioner

deras efterlevande,

premier

till

belastas kyrko-

präster
för Kåpan,

och biskopar,
kostnadema

"

123

SOU 1997:44

och biskopar

124 Präster

hos SPV

för pensionsadministrationen

löneskatt

samt särskild

sionskostnadema.
Även kostnaderna

för prästers och biskopars
belastar kyrkofonden,
liga grupplivförsälcringen
kyrkolagen.
punkten
femte
§
42
kap.
ll
av

på pen

enligt den statvad som framgår

förmåner

enligt

ansvaret för pensionsåtagandena torde åvila kyrkokornkyrkolagen ansvarar för präs32 kap. 12 och 13
enligt
munerna, som
ters avlöningsförrnåner.
Det yttersta

l

änstebostäder

12
.

och begrepp

Regler

I fråga om tjänstebostäder för biskopar och präster finns regler dels i 34
l989:89
dels i förordningen
och 41 kap. kyrkolagen,
om
kap. 3 8
och
biskopar
präster.
tjänstebostäder för
När det gäller prästers tjänstebostäder hänvisar den nämnda förordtill

ningen

bestämmelser

Det betyder

bland

upphör

ningen

hyreslagen.

i 12 kap. jordabalken

Flertalet

även för prästers tjänstebostäder.
kan säga upp avtalet när anställhyresvärden
annat att
lägenheten behövs för den som sedan skall få anställ-

i hyreslagen

bestämmelser

gäller därför

om
framgår

av 46 § sjunde punkten i nämnda lag. Dessutom
det att det i vissa avseenden är möjligt att träffa kollektivavtal
om
67
framgår
vad
enligt
hyresvillkoren,
av
som närmare
enligt
1928:370,
Vidare gäller i princip 32 § kommunalskattelagen
vilket

ningen,

betyder

intäkt av
som utgått för tjänsten skall beskattas som
ett undantag som
till nämnda paragraf innehåller
tjänst. Anvisningarna
eller
representationsskyldighet
följd
till
tjänstebostaden,
gäller om
av
sådan
En
familj.
för
arbetstagarens
liknande, är större än vad som behövs
fönnån. Värdet av bostadsr
överyta
anses inte vara en skattepliktig
förmånen skall, enligt 42 § samma lag, beräknas efter de hyrespriser som
paragraf utvecklas
till sistnämnda
gäller på orten. I anvisningarna
vilken

bostadsförmån

att fastslå
göras om det inte är möjligt
på en
bostadsförmån
något hyrespris för orten. Där sägs att även en
visst värde.
fastighet
som inte kan hyras ut till någon annan har ett
i kringliggande
Hyrespriset
orter kan tjäna till ledning för beräkningen
av
närmare

hur beräkningen

skall

gäller också vid beräkning
bestämmelser
ett sådant värde. Motsvarande
1947:576
2 § lagen
enligt
inkomstskatt,
om statlig
av statlig
värdet
bestäms
beräknas
A-skatt
inkomstskatt.
När preliminär
av
schablonmässigt.
Detta framgår av 8 § 3 st. uppbördsr
bostadsförmånen
lagen

1953:272.

Dessa

intas

Riksskatteverket

i Riksskatteverkets

fastställer

tabeller

författningssamling

för beräkningen.

RSFS.

Värdet

av

SOU 1997:44
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bostadsförmånen

arbetsgivaravgift
1981:691
socialavgifter

skall i princip
skall

också utgöra

en del av det underlag som
framgår
av 3 § lagen
Av 5 § lagen 1984:668
om uppbörd av

beräknas

om sociala avgifter.
från arbetsgivare

och biskopar

på.

Detta

framgår att värdet skall beräknas på
samma sätt vid uppbörd av socialavgifter
som vid uppbörd av preliminär
A-skatt
Det finns dock viss möjlighet att
värdet jämkat.
Beteckningen
tjänstebostad bör bara användas då det är fråga om en
anvisad bostad, dvs. när änsteinnehavaren
är skyldig att bebo den.
Det förekommer
att en kyrkoherde eller komminister
utan anvisning
får hyra bostad av pastoratet. Det är då fråga om ett privaträttsligt
hyresförhållande
mellan prästen och pastoratet. En bostad som hyrts ut på
sådant sätt kan kallas personalbostad.

Prästgård

är beteckningen

på sådan fast egendom eller tomträtt där
eller komminister.
kyrkoherde
Prästgård är
en
ett slags kyrklig jord, vilket innebär att det i kyrkolagen
finns särskilda
bestämmelser
Det är pastoratet som förvaltar prästgårom förvaltningen.
den.
änstebostad

är anvisad

Sådan fast egendom

biskop
Stiftets

eller tomträtt

biskopsgård. Även
egendomsnämnd
förvaltar

kallas

kyrkokommunal
en obligatorisk
helt statligt reglerade. I några

där tjänstebostad

är anvisad
en
slags
kyrklig jord.
är ett
biskopsgården.
Egendomsnämnden
är
nämnd med förvaltningsuppgifter
som är
stift har biskopen anvisats tjänstebostad i

biskopsgård

lägenhet i stället för i en egentlig biskopsgård.
Om en tidigare prästgård inte längre anvisas som tjänstebostad
blir
den församlingskyrkas
fastighet. Även församlingskyrkas
fastighet är ett
slags kyrklig jord. Pastoratet förvaltar fastigheten, under tillsyn av stiftets
egendomsnämnd.
Ett pastorat kan äga eller disponera en fastighet som inte är kyrklig
Inget hindrar att tjänstebostad
anvisas i en lägenhet som på sådant
sätt disponeras av pastoratet. Det kan alltså förekomma
anvisade tjänste

jord.

bostäder

som inte är prästgårdar.
inte tänkbart, eftersom prästgård
eller tomträtt

på vilken

Biskoparnas

tjänstebostäder

tjänstebostad

Det motsatta
per definition

förhållandet

är däremot

är sådan fast egendom
har anvisats en präst.

Regeringen

får besluta att en biskop skall anvisas tjänstebostad. För närhar alla biskopar anvisats tjänstebostad, även den biträdande bis
kopen i ärkestiftet. När en tjänstebostad har anvisats är biskopen skyldig
varande

att bo i den. Dock kan regeringen efter särskild ansökan befria biskopen
från den skyldigheten. Biskopen betalar ingen hyra för sin tjänstebostad.
Att det skall vara så har bestämts i chefsavtalet. Av det framgår § 3.4 att
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elektrisk

och
har rätt till fri bostad med uppvärmning
för det beräknade värdet av
förmånsbeskattas
fall.

och biskopar

landshövdingar

Biskopen

ström.

fri bostad i varje enskilt

skall det finnas möbler och telefon. Det
I en biskops tjänstebostad
och präster.
för biskopar
framgår av förordningen
om tjänstebostäder
bestämmelsen
i
nämnda
tidigare
den
kompletteras
Bestämmelsen
av
försedd
bostaden
skall
sistnämnda
framgår
chefsavtalet.
den
Av
att
vara
med

möbler

representationsändamål.

för

inventarier

och andra

Vidare

därav att ett planterat område skall följa med bostaden. Biskopen
skyldig att helt eller delvis avstå från tjänste
regeringsbeslut
finns
behöver den. Vidare
eller domkyrkan
domkapitlet
bostaden om
bisi
för biskopen eller dennes dödsbo att upplåta utrymme
skyldighet

framgår

är efter

kopsbostaden

efterträdare

för biskopens

i den omfattning

Biskopen

avtalas.

bestämmer,

om annat
senast tre månader efter det att han avgår
gäller för biskopens dödsbo.
som kostnaderna

Det är ur kyrkofonden

skall

helt

som regeringen
lämna bostaden

från sin tjänst.

Motsvarande

för biskopamas

tjänstebostä-

der betalas.

tjänstebostäder

och komministrars

Kyrkoherdars

att den som innehar en tjänst som kyrkoherde eller
har
Från Kammarkollegiet
skall anvisas tjänstebostad.
komminister
Kulturarvsutredprästgårdar.
200
finns
1
drygt
det
i
dag
inhämtats
att
1996:128
slutbetänkande
SOU
avlämnade
ningen har i sitt nyligen
prästgårdar.
fanns
028
l
redovisat ett annat antal. Enligt den utredningen
får besluta

Pastoratet

tjänstebostäder
år oklart, men måste överstiga antalet
När en tjänstebostad har anvisats är den som innehar tjänsten
skyldig att bo i den. Dock får pastoratet inte anvisa tjänstebostad eller
upphäva ett anvisningsbeslut
utan att den som innehar tjänsten i fråga har
lämnat sitt samtycke. Den som har anvisats en tjänstebostad kan befrias
Av
från skyldigheten
att bo i den. Ett sådant beslut fattas av domkapitlet.

Antalet

anvisade

prästgårdar.

lagförarbetena

framgår

prop.

s. 12 att anvisning bör göras
skäl för det. Sådana särsärskilda
finns

1986/87:13

endast när det i det enskilda fallet
skilda skäl kan enligt vad som vidare
unik miljö,
fråga om en kulturhistoriskt
bostäder

framgår

föreligga

tyder på att pastoraten
skäl för anvisning föreligger.

i pastoratet.

anser att särskilda
Före den 1 januari

Mycket

1988 gällde
för

ordinarie

dahålla

änstebostad

bestämde

det. Den som anvisades

dels då det är

dels då det saknas god tillgång
oftare

att pastoraten var skyldiga
församlingspräster
om

tjänstebostad

före nämnda

på

än förväntat
att tillhan
regeringen
datum gavs
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enligt

rätt och skyldighet
en övergångsbestämmelse
att behålla den
samma så länge han hade kvar sin tjänst
Kostnaderna
för en tjänstebostad
eller komminister
en kyrkoherde
betalas av pastoratet. Den kyrkoherde eller komminister
som har anvisats
tjänstebostad
skall betala hyra för den. Hyran betalas till pastoratet.

Betalningen

sker i första

egendomsnämnd

hand genom avdrag på prästens lön. Stiftets
hyran. När hyrans storlek beräknas skall

fastställer

bruksvärdet

styra. Dock skall hänsyn tas till de särskilda förhållanden
som betingas av bostadens karaktär av tjänstebostad. Egendomsnärnnden
har tidigare
regelmässigt
rådfrågat
Statens byggnadsstyrelse
inför

hyressättningar.
Hyra

skall

kvadratmeter.
Innan

Numera

enligt

Kostnader

egendomsnämnden

ifråga

prästen

anlitas

gällande

i stället

bostadskonsult.
en fristående
beräknas
aldrig
för mer än 100

regler

for värme
fastställer

och varmvatten
skall ingå i hyran.
ändrar hyran skall den bereda

eller

tillfälle

sig. Prästen kan alltid
att yttra
begära att
skall pröva om tjänstebostadshyran
kan ändras. Efter
beslutat kan prästen begära att frågan hänskjutes
att egendomsnämnden
till Statens tjänstebostadsnämnd,
under
som är en statlig myndighet
regeringen. Nämndens verksamhet regleras av förordningen 1988:1105
med instruktion
för Statens tjänstebostadsnämnd.
Den har endast två
egendomsnärrmden

uppgifter,

nämligen

att pröva hänskjutna ärenden om hyra for prästers
samt att på begäran av regeringen eller ett departement
avge yttranden eller förslag i frågor som rör upplåtelse av tjänstebostäder.
Nämndens
beslut i hyresfrågor får
överklagas. De senaste åren har
nämnden prövat cirka fem ärenden per år rörande hyressättning. Uppdrag
tjänstebostäder

från regeringen

eller från departementen

har inte förekommit.

I förordningen

finns bland annat särskilda regler
om tjänstebostäder
för
och
skötsel
uppvärmning
ansvaret
Som
om
av anvisade prästbostäder.
utgångspunkt
gäller enligt dessa regler att prästen själv svarar for att

tjänstebostaden

sköts och värms upp på nonnalt sätt.
Att prästerna betalar hyra för sina tjänstebostäder
betyder inte i sig
självt att förrnånsbeskattning
uteslutet.
Liksom
andra
är
arbetstagare
eller personalbostad
som har tjänstebostad
är de i princip skattskyldiga
för den ekonomiska

förmån

församlingsverksamhet

som rätten till bostaden kan innebära. Till
användas för exempelvis
representation
eller
kan den inte anses vara en ekonomisk
förmån

för prästen.

kan enligt

den del bostaden

måste

Fönnånen

gällande lagregler i sådant fall inte
anses vara större än värdet av en normal bostad for arbetstagaren och
hans familj. Är denna förmån värd
mer än den hyra som betalas skall
"övervärdet"
enligt gällande Skatteregler beskattas.
Såvitt jag har kunnat
finna förekommer
det dock i dag inte att
präster
Att

förmånsbeskattas

präster

i praktiken

för sina

änstebostäder.

inte förmånsbeskattas

Så har det varit
för

länge.

sina tjänstebostäder
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följer

ursprungligen

RSV

till

landets
till

anslutning

en
dåvarande

ena sidan
SACO/SR

arbetsgivarverk
Statens
Överenskommelsen
TCO-S.

och

Nuvarande

100 kvadratmeter.

för

mer än
förordningen

för
om tjänstebostäder
med denna överenskommelse.

överens
skulle

enligt

Innan

andra

å

innebar

att

hyra

sidan
för

inte

bruksvärde,

regler

anses

föreligga

om

hyra

överenskommelsen.

rekommendationen

på området

förhållandet

förmån

skattepliktig

någon

begärdes

och

men aldrig
i
hyressättning
om
och präster stämmer
biskopar
Enligt RSV:s rekommendation

efter bostadens

beräknas

skulle

tjänstebostäder

praxis

från Riksskatteverket
av en rekommendation
utfärdades i direkt
Rekommendationen
skattechefer.
1983 mellan å
den 25 november
överenskommelse

inte

och uttalade

gavs var de lokala skattemyndighetemas
på det
JO hade uppmärksammats
enhetlig.
1983 dnr 2930i ett beslut den 7 november

att det från allmänna utgångspunkter
måste anses helt oacceptabelt att Vissa medlemmar
av en väl avgränsad
i vissa
beskattningsåtgärder
för yrkestypiska
blir föremål
yrkesgrupp
JO var det fråga om ett
delar av landet men inte i andra. Enligt
fordra
måse
rimligen
på en situation
typexempel
anses
som
skattechefema.
Situationen
och
Riksskatteverket
mellan
diskussioner
fordrade, enligt JO, att dessa instanser tog ställning på ett sådant sätt att
1982, 2175-1983

likforrnighet

och 2246-1983

kunde upprätthållas

bakgrund

Det

var mot
kom till.
rekommendation

av

i taxeringsarbetet.

JO har även vid ett senare tillfälle
1986 dnr
skedde den 19 december
överenskommelsen

och RSV:s

beslut

JO:s

som

1983

års

RSV-

fråga. Det
i en liknande
då att
2718-1984.
JO uttalade

beslutat

rekommendation

och rimlig lösning på ett mycket speciellt
bedömning.
och likformig
en konsekvent

problem
Vidare

en fömuftig
öppning
mot
samt en
anförde JO följ ande.
innebar

inte binder de beslutande
"Det är förvisso sant att rekommendationen
taxeringsnämnder och domstolar - och att de alltså kan
myndigheterna
avstå från att iaktta den. Det är emellertid att hoppas att de skall utnyttja sin
visserligen i lag inte föreskrivna men allmänt förutsatta - rätt att handla
inser säkert att det här gäller
med omdöme och sunt fömuft....Allmänheten
förhållanden och situationer som inte låter sig jämföras med eller överföras
på dem som andra yrkesgrupper har."

gånger
flera
har
bostadsförmåner
prästers
SkU42,
1983/84:
bet.
skatteutskott,
riksdagens
se
av
I det senast nämnda betänkandet
1984/85:SkU36
samt 1986/87:SkU2.
tjänsteskatteutskottet
noterade
att hyressättningen
av prästemas
och rekommendvs. före 1983 års överenskommelse
bostäder tidigare
Problemen hade
dation
hade medfört vissa problem vid beskattningen.
Beskattningen

behandlats

särskilt

av
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bestått

hade gjorts i olika län, dels i att
dels i att olika bedömningar
förrän flera år
i flera fall inte hade aktualiserats
beskattningsfrågoma
efter

det att prästen

Utskottet

i fråga

rekommendationen

en tjänst med bostadsskyldighet.
följd
till
att
att problemen,
av
allmänt, tills vidare hade bortfallit.
När

tillträtt

sedan

konstaterade

tillämpades

avskaffandet
utskottet
denna
gång uttalade
sig var det inför
av
Utskottet
tillhandahålla
tjänstebostad.
skyldighet
pastoratens
att
skulle
förutsatte
fortsättningsvis
i normalfallet
att rekommendationen
omfatta även en sådan personalbostad
för präst som inte anvisades som
och som prästen
alltså
inte var skyldig
tjänstebostad
att bebo.
Riksskatteverket

främja

borde,

en likforrnig

enligt

utskottet,

bedömning

snarast vidta
och därefter noga följa

åtgärder

för

utvecklingen

att

på

området.
att

I ett yttrande från RSV till Civildepartementet
rekommendationen
bör gälla även sådana

präster
sätts

den 1 juli

1987 anförs

personalbostäder

for

förutsatt att hyrorna
som inte är anvisade som tjänstebostäder,
i enlighet
med vad som gäller för prästers tjänstebostäder.
Ur

framför

är, enligt yttrandet,
en schablonregel
till
individuell
med
hänsyn
anpassning

förordningen

fastställda

beskattningssynpunkt
en
familjeförhållanden

och

behov.

RSV

bostadsytan

förordade

100

därför

kvadratmeter

att föredra
skiftande
att den i
skulle gälla

som hittills.
RSV:s rekommendation
rekommendation
RSV

har under

allmänna
detta

från 1983 har inte följts av någon annan
direkt
sikte på prästers tjänstebostäder.
Men
tagit
som
eller
åren som gått utfärdat andra rekommendationer,

råd, rörande
RSV:s

i allmänhet.

förmånsbeskattning

Senast skedde

att
m.m. om vissa förmåner
för preliminär
skatt för inkomståret

rekommendationer

genom
vid beräkning
tillämpas

av avdrag
för utgiftsåret
1997 och vid
arbetsgivaravgifter
av
1996:36.
RSV
I dessa generella rekommendationer,

1997, vid beräkning
1998 års taxering

några hänvisningar
som inte innehåller
görs inga bestämda ytavgränsningar.

5-17-0375

till

äldre

rekommendationer,
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Relationsändringen

Mina

slutsatser

och förslag:

Förordningen

om biskops-

upphävs.

och prästtjänster

för biskopar
och präster
om tjänstebostäder
dock förslag rörande framtiden
i avsnitt 4.3.

Förordningen
hävs

se

1999 får företräda

Kyrkomötet

gestalt.

Svenska

kyrkan

upp-

i dess förnyade

Detta sägs i införandelagen.

Vid

1999 års kyrkomöte
Då klargörs

ningsorganisation.

beslutas

nya bemanför präster
arbetsgivare

Svenska

vem som blir

kyrkans

och biskopar.
Avtal
historiska

rörande
sluts mellan
kyrkan
staten och Svenska
till prästerna och biskopama.
pensionsåtagandena

de

ges i uppdrag att redan före relationsändför trygeller pensionsstiftelse
ringen bilda en försäkringsförening
gande av pensionsåtagandena.

Kyrkofondens

styrelse

varje anställd
präst
ges i uppdrag att informera
innebär
för
den
stift om vad relationsändringen

Domkapitlen
inom

respektive

egna anställningen.

Domkapitlen
sig övergång

ges i uppdrag att säga upp de präster
och inte har fullmakt.

som motsätter

ges i uppdrag att i samband med relationsändmed prästerna.
de statliga kollektivavtalen

Arbetsgivarverket
ringen

avveckla

för de präster
tar arbetsgivaransvaret
vars
består vid utgången av år 1999.
anställningsavtal
Detta sägs i införandelagen.

Kammarkollegiet

statligt

reglerade

Arbetsgivarverket
deras nya arbetsgivare

och
ges i uppdrag att i samråd med biskopama
avveckla biskopamas statliga anställningar.

SOU 1997:44

Präster

Arbetsgivarverket
tivavtalen

ges i uppdrag
med biskopama.

att avveckla

de statliga

och biskopar

kollek-

tar arbetsgivaransvaret om någon biskop kvarvid utgången av år 1999. Detta sägs i inföanställning

Kammarkollegiet
står i statlig

randelagen.

4.2.

1

Verksamhetsövergång

Skyddsreglerna
När verksamhet

arbetsrättsliga

gäller

på det kyrkliga

området

från en juridisk
person till en annan talar man i
Oftast är det
sammanhang
om en verksamhetsövergång.
övergår

fråga om en töretagsöverlåtelse.
En aktieöverlåtelse
inte
är däremot
någon verksamhetsövergång.
Oavsett vem som äger aktiebolaget kvarstår
efter en sådan överlåtelse
samma juridiska
person som ansvarig för
verksamhetens

drift.

Anställningsskyddet

vid

verksamhetsövergångar

av Sveriges anslutning till EG-rätten. Förstärkningen
i anställningsskyddslagen
och medbestämmandelagen.
De båda skyddsreglema

i anställningsskyddslagen

förstärktes

till

följd

ledde till nya regler

lyder som följer.

6 b § Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en
verksamhet från en arbetsgivare till en annan övergår också de rättigheter och
skyldigheter på grund av de anställningsavtal och anställningsförhållanden
den nya arbetsgivaren. Den
som gäller vid tidpunkten för övergången
tidigare arbetsgivaren är dock också ansvarig gentemot arbetstagaren för
ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången. Detta
stycke gäller även arbetstagare i allmän tjänst och
sjögående fartyg.
Första stycket gäller inte vid övergång i samband med konkurs.
ljörsta stycket gäller inte heller ålders-, invaliditets- eller efterlevandeförmaner.
Trots bestämmelserna i första stycket skall anställningsavtalet och anställningsförhållandet inte övergå till en ny arbetsgivare, om arbetstagaren motsätter sig detta.
7 § tredje stycket Vid en sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller
skall övergången i sig inte utgöra
en del av en verksamhet som sägs i 6 b
saklig grund för att säga upp arbetstagaren. Detta förbud skall dock inte
hindra uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska
skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår.

131

132 Präster

och biskopar

Skyddsregeln

SOU 1997:44

i medbestämmandelagen

har följ ande lydelse.

28 § När ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från
en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal till en ny arbetsgivare,
genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § i lagen 1982:80
om
anställningsskydd, gäller avtalet i tillämpliga delar för den nya arbetsgivaren.
Detta gäller dock inte om den nya arbetsgivaren redan är bunden av något
de arbetstagare som följ er med.
annat kollektivavtal som kan tillämpas
I det fall som avses i första stycket får arbetstagarparten säga upp avtalet
inom trettio dagar efter det att den har underrättats om övergången. Görs
uppsägning inom denna tid, upphör avtalet att gälla vid övergången eller om
uppsägningen görs efter övergången, vid tidpunkten för uppsägningen.
Kollektivavtalet
gäller inte heller för den nya arbetsgivaren, om den tidigare
arbetsgivaren säger upp avtalet före övergången. Görs en sådan uppsägning
senare än sextio dagar före övergången, gäller dock avtalet för den nya
arbetsgivaren till dess sextio dagar har förflutit från uppsägningen.
När arbetstagares anställningsavtal
och anställningsförhållanden
har
övergått till en ny arbetsgivare enligt 6 b § lagen 1982:80
om
anställningsskydd, är den nya arbetsgivaren skyldig att under ett år från
övergången tillämpa anställningsvillkoren
i det kollektivavtal som då gällde
för den tidigare arbetsgivaren. Villkoren skall tillämpas
samma sätt som
den tidigare arbetsgivaren var skyldig att tillämpa dessa villkor. Detta gäller
dock inte sedan kollektivavtalets giltighetstid har löpt ut eller sedan ett nytt
har börjat att gälla för de övertagna arbetstagarna.

avtal

För hela anställningsskyddslagen
avvikande

Om det finns någon

gäller följande.

föreskrift
i någon annan lag eller i en förordning
som
fram
med stöd av lag så gäller den avvikande föreskriften
för anställningsskyddslagen
bestämmelser.
Detta framgår av 2 § första
särskild

har meddelats

stycket

anställningsskyddslagen.

lagen, vilket
Frågan
eller
viker

Motsvarande

gäller

medbestämmande

framgår
måste

av dess 3
därför ställas

förordningsregler
från de nämnda

om det finns några särskilda lagregler
Svenska
kyrkans personal och som avrör
som
skyddsreglerna.

särskilda bestämmelser
om ändring av försam
annat sägs i 5 kap. 14 § att den församling
som tar
också tar över
område från en annan församling
över ett geografiskt
denna församlings
ansvar för åtaganden som berör invånare, fastigheter
I kyrkolagen

lingsindelning.

finns

Bland

eller verksamheter
de indelningar

inom

området

ifråga. Liknande

regler

finns beträffan-

I fråga om
särskilt
6
kap.
stiftsstyreli
11
§
pastoratsindelning
att
av
anges
skall fastställa tjänsteorganisationen
sen i samband med ändringsbeslutet
i varje nybildat pastorat. De regler som nu nämnts kan visserligen
sägas
röra övergång av verksamhet, men de är inte tillämpbara på den situation
i pastorat,

kontrakt

och kyrkliga

samfálligheter.

ändring

som nu står inför

dörren.

De avviker

alltså

inte från

skyddsreglerna

i
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i det nu

medbestämmandelagen

aktuella

sammanhanget.
finns vissa
om tryggande av pensionsutfästelse
från en
den
övergår
situationen
näringsverksamhet
att en
som rör
med de
arbetsgivare till en annan. De reglerna står inte heller i konflikt
I lagen

1967:531

regler

här behandlade

reglerna

anställningsskyddslagen
levandeförmånder

i anställningsskyddslagen.
har nämligen

ålders-,

Från skyddet
invaliditets-

enligt

och efter-

undantagits.

rättsliga reglering kommer,
enligt
om trossamfundens
föreslå
allmän
lämnats
under
hand,
uppgifter
att
en
som
och skyldigheter
regel om att rättigheter
som åvilar kyrkokommunema
skall övertas av motsvarande
trossamfundsdelar.
En sådan regel avviUtredningen

preliminära

ker inte från skyddsreglema

i anställningsskyddslagen,

betraktas

utan får snarast

därtill.

som en komplettering
Jag kan sammanfattningsvis

inte se att vare sig de nu nämnda regavviker från skyddslerna eller några andra regler i lag eller förordning

reglema

avtal.

genom
kollektivavtal
endast

under

Detta

avvikande

kollektivavtal

framgår
Från

anställningsskyddslagen.

beträffande

huvud

taget

i 6 b § samma lag kan frångås
förutsättning
att avtalet inte blir

Reglerna

för arbetstagarna.

förmånligt
punkten

kan över

i 7 § anställningsskyddslagen

frångås

kan

och medbestämmandelagen.

i anställningsskyddslagen

Reglerna

träffas

28

inte

genom
mindre

av 2 § tredje stycket första
§ medbestämmandelagen

under

samma förutsättning
som
De båda reglerna är vad
i dag inga relevanta kollektivav-

6 b § anställningsskyddslagen.

Det finns
man kallar EG-dispositiva.
talsbestämmelser
avviker
från
som

skyddsreglema

i

anställnings-

och medbestämmandelagen.

skyddslagen

av vad som hittills har redovisats är att reglerna i 6 b §
och 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen
samt i 28 § medbestämmandelagen gäller för arbetstagarna i Svenska kyrkan.
Min

slutsats

Skyddsreglerna

blir

tillämpliga

vid relationsändringen

blir tillämpliga
i den situation
är då om skyddsreglema
som
då relationerna
ändras mellan staten och Svenska kyrkan.
uppkommer

Frågan

Den frågan är vansklig
kräver att jag försöker.

att besvara.

Jag har ändå ansett att mitt

uppdrag

samt i
verksamhet
eller
28 § medbestämmandelagen
slår till när ett företag, en
en del av en verksamhet övergår. Avgörande är alltså dels om det år fråga
om en övergång, dels om det som övergår är en verksamhet.

Reglerna

i 6 b § och 7 § tredje stycket

anställningsskyddslagen
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I förarbetena

till

reglerna

har tillkommit

Sverige

uppfyller

lagreglerna

sina

1994/95:102
prop.
s. 23 anges att
för att det inte skall råda någon tvekan om att
åtaganden enligt EG-direktivet
77/187/EEG

lagstiftning
om tillnämining
av medlemsstaternas
om skydd för arbetsvid överlåtelse
tagares rättigheter
eller delar
av företag, verksamheter
överlåtelsedirektivet.
Vidare anges a. prop. s. 80 att
av verksamheter
formuleringarna
är avsedda att knyta an till de begrepp som används i
direktivet.

EG-domstolen

låtelsedirektivet
dande

också

i olika
för

har i ett antal domar
avseenden skall tolkas.
av de svenska

tolkningen

uttalat

sig om hur överDessa domar blir vägle-

skyddsreglerna

i anställ-

ningsskyddslagen.
En grundläggande

svårighet

vid de tolkningar

som här blir erforderalla arbetstagare i offentlig

liga är att överlåtelsedirektivet
inte omfattar
När direktivet
införlivades
i svensk lag tillades kategorin arbets
Svensk rätts
tagare i allmän tjänst, utan någon utförligare
motivering.
praxis är ännu inte särskild väl utvecklad på denna punkt.
tjänst.

Begreppen

överlåtare

överlåtelsedirektivet.

och förvärvare

Med

överlåtare

finns

definierade

i artikel

2 i

avses varje fysisk eller juridisk
i direktivets
mening upphör att

person som till följd av en överlåtelse
för företaget, verksamheten
vara arbetsgivare

eller

del av verksamhejuridisk
person som till

ten. Med förvärvare

avses varje fysisk eller
i direktivets
mening blir arbetsgivare för företaav en överlåtelse
eller del av verksamheten.
get, verksamheten
Uttrycket
övergång, som används i lagtexten, är som framgått avsett
överlåtelse
i direktivet.
att motsvara uttrycket
Det finns ingen definition

följd

av överlåtelsebegreppet
EG-domstolens
genom

Stichting-domen
uttalanden.

Där

mål

i direktivet.

praxis.

nr C-29/9l,
framgår att ordet

har i stället

Begreppet

Bland

annat

1992, ECR

i

den

I-3l89

uttolkats

s.k.

Redmond

finns

belysande

överlåtelse
används i en vidsträckt
är avsett att tillämpas varhelst det inom ramen för
sker en förändring
eller rättsliga
en avtalsrelation
av det naturliga
ifråga.
ansvaret för verksamheten

betydelse.

Direktivet

i den engelskspråkiga versionen av domen: "the directive
applicable
wherever, in the context of contractual relations, there
change
in the
a
natural or legal person who
responsible for carrying on the business and
who incurs the obligations of an employer towards employees of the
undertaking"
Vidare

framgår

i
av den nämnda domen att det saknar betydelse
att beslutet om övergång inte har föranletts
ett
av
avtal med förvärvaren
myndighetsbeslut.
Målet
utan av ett ensidigt
handlade om en verksamhet
bestod
imissbrukarvård.
Verksamhesom
detta

sammanhang

ten drevs

av en stiftelse

med egen anställd

personal

och finansierades
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med kommunala
annan stiftelse,

bidrag.

Kommunen

som till följd

beslutade

därav övertog

att flytta

och biskopar

bidraget

verksamheten

till

en

ifråga.

i den engelskspråkiga versionen av domen: "the national court asks in its
sixth question whether the fact that the transfer decision was taken
unilaterally by the public authority and was not the result of an agreement
concluded by
with the subsidized bodies renders the directive inapplicable
in this case. That question must be answered in the negative./.../ the
expression covers a situation in which a public authority decides to tenninate
the subsidy paid to one legal person, as a result of which the activities of that
legal person are fully and defmitively tenninated, and to transfer
to another
legal person with a similar aim."
det gäller

När
stolen

tolkningen

har arbetsdomav begreppet verksamhet
uttalanden.
vägledande
163
gjort
vissa
nr
konstaterar
där till att börja med att en språklig analys av
engelska, franska och tyska versioner
ger vid handen att
verksamhet
står för affärsrörelse
snarare än för arbetsupp-

i domen

Domstolen
direktivets

begreppet

AD

1995

gifter.

Sedan konstaterar

ligare

underlag

till

domstolen

för samma
den s.k. Spijkers-domen

den domen
bevarat

praxis ger ytteratt EG-domstolens
hänför sig arbetsdomstolen

Särskilt

1986, ECR 1119. Enligt
nr C-24/95,
"verksamheten"
vid övergången
har
om
enhet
är om det är en bestående ekonomisk

mål

är det avgörande

sin identitet.

"a going

slutsats.

Frågan

har gått över.
- som
för
Här vill jag påminna
om att jag utgår från att anställningama
dem som nu är anställda med kyrkokommunala
villkor
består, till följd
och skylregeln om att kyrkokommuners
rättigheter
av den allmänna

-

digheter

concern"

se ovan avsnitt 3.2.1.

övergår

Beträffande
prästerna
anställningsförhållanden

arbetsgivaransvaret
huvudsakligen

är situationen

komplex.

i dag är reglerade

ligger

hos staten genom domkapitlet,
hos olika kyrkokommunala

Så som prästemas
en avsevärd del av
medan övriga delar

återfinns

organ.
För egen del anser jag det riktigast
att utgå från att varje präst i dag
och att det är fråga om en verksamär sysselsatt i en enda verksamhet
het i nu aktuell mening. Arbetsgivare
verksamheten
i den ifrågavarande

bör i detta sammanhang

dels
anses vara dels staten genom domkapitlet
berörda
kyrkokommunen
se ovan avsnitt 4.1.8. Relationsändkommer
ringen
inte längre delar
att innebära
att dessa rättssubjekt
den

arbetsgivaransvaret
kommer

för

verksamheten
efter

ifråga.

relationsändringen

att ta ansvaret
oklart och beror av vad som bestäms
Svenska kyrkan. Sådana bestämmelser

om Svenska kyrkan som skall stiftas,
efter sannolikt kommer att antas.

Vilket

rättssubjekt
är när

detta

som
skrivs

om kompetensfördelningen inom
kommer att finnas dels i den lag
dels i den kyrkoordning

som där-
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är att det pastorat eller det stift som i dag har del
för prästen tar det fulla ansvaret efter relationsför alla
ändringen. En annan modell är att stiftet tar arbetsgivaransvaret
område. En tredje variant är att Svenska
präster inom sitt geografiska

lösning

i arbetsgivaransvaret

som sådan tar ansvar som arbetsgivare
varianten
bygger på att man sedan delegerar
fullgöra ansvaret i lämplig utsträcking.

för alla sina präster.

kyrkan

till

Den

och stift

pastorat

att

innebär såvitt jag kan
och en av de här skisserade lösningarna
verksamhet
överlåtelsedirektivets
mening och att
i
övergår
att
och medbestämmandelagen
i anställningsskyddslagen
skyddsreglema
Var

finna
slår

till

vad

gäller

i Svenska

prästerna

kyrkan.

Staten

kommer

inte

Vid tillämpningen
del av arbetsgivaransvaret.
av
betraktas
måste staten genom domkapitlet
skyddsreglema
som överlåtare. Om den kyrkokommun
som i dag har del i arbetsgivaransvaret

längre

att ta någon

för prästen

i fråga inte kommer

måste också kyrkokommunen

att ta ansvaret efter relationsändringen
Vilket rättssubjekt
anses vara överlåtare.

som skall betraktas som förvärvare
har i dag statliga
Biskoparna

går inte att svara på nu.
anställningar.
Frågan om

huruvida

verksamhet
offentlig
natur
av icke ekonomisk
omdiskuterad.
svenska
överlåtelsedirektivet
De
själva
är
av
lagreglema om arbetstagares skydd vid verksamhetsövergång
gör dock

arbetstagare

i renodlat

omfattas

inget

för arbetstagare

undantag

i allmän

tjänst.

Härav

följer

emellertid

slår till
i anställningsskyddslagen
att skyddsreglema
Av l § första punkten anställningsnär det gäller biskopama.
skyddslagen
framgår nämligen
att arbetstagare
som med hänsyn till

inte

automatiskt

också

anses ha företagsledande
eller därmed jämförlig
ställning helt är undantagna från lagens tillämpomfattar
biskopama.
ningsområde.
Det är sannolikt
att undantaget
Undantaget
i anställningsskyddslagen
är väl förenligt med överlåtelse-

arbetsuppgifter

direktivet.

och

anställningsvillkor

dess artikel

Enligt

4 andra

får

stycket

får nämligen

medlems-

inte skall gälla sådana katestaterna föreskriva
att uppsägningsförbudet
omfattas
gorier av arbetstagare
lag eller
inte
som
av medlemsstaternas
praxis i fråga om uppsägningsskydd
1994:83
84
och a.
SOU
även
se
s.
prop. s. 41. Det är således långt ifrån
ningsavtal
automatiskt
går över, enligt

skyddslagen.
tag. Man

lagen

I medbestämmandelagen

får alltså

kan

kollektivavtal.

finns

inget motsvarande

undan-

i och för sig räkna

få effekt

par står utanför

anställatt biskopamas
bestämmelsen
i anställnings-

givet

med att 28 § medbestämmandeför biskopamas
del, när det gäller villkor

även
Här kan inskjutas
de fackliga

att det helt övervägande

organisationerna.

antalet

bisko-

i
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4.2.2

och

Rättigheter

Innebörden

av bestämmelsen
lagen är att anställningsavtalen

skyldigheter

i 6 b § första

skall

ålders-,

de rättigheter

samtliga

övergår

stycket

anställningsskydds-

vid en verksamhetsövergång
överlåtelse
har ägt rum

sätta att tillämpas
som om ingen
åtaganden rörande
taget. Förutom
deförmåner

och biskopar

invaliditets-

skall
över

forthuvud

och efterlevan-

och skyldigheter

som överlåtahar
på grund av anställningsavtalen
eller anställningsförhållandena
ren
gå över på förvärvaren.
Den nya arbetsgivaren
träder alltså automatiskt
in i den tidigare arbetsgivarens
ställe. Detta innebär a. prop. s. 81 att
den

arbetsgivaren

nya

arbetsledningsrätten

sedan

kan

ändra

arbetsvillkoren

på samma sätt som den tidigare

och

utöva
hade

arbetsgivaren

kunnat.

Anställningsavtalen

och anställningsförhållandena

för olika

personalkategorier

grad

innehåll

sitt

och personliga

från

inom

Svenska

kollektivavtal,

tjänstereglementen

I avsnitt

nedan

lagstiftning,

avtalsbestämmelser.

nämnare

for relationsändringens

avtalen.

Nu bortser

ser i dag olika ut
De hämtar i olika

kyrkan.
4.2.5

konsekvenser

jag från dem och beskriver

delar av anställningsavtalen.
Prästernas
anställningsförhållanden

redogör

när det gäller

följderna

jag

kollektiv-

när det gäller

övriga

reglerade

i lagar,

arbetsrättsliga

förordningar

lagar

som styr såväl
anställningsförhållanden

arbetstagares

relationsändringen

att

kommer

att upphävas.

också

emellertid

förordningen

övergår

bära att det materiella

prästernas
kvarstår

kyrkliga

delar.

relser

rör

utsträckning
De allmänna

som andra kyrkliga
och kommer även efter

personalen.

automatiskt

innehållet

måste enligt

i reglerna

Kyrkolagen

som delar av de enskilda
Detsamma torde gälla innehållet

anställningsförhållanden

upphävs

sätta gälla

kvarstår

ningsavtal,

då i form

min mening

i kyrkolagen

kvarstår

tillämpliga
som
kungörelser

den

avsevärd

kungörelser.

Av samma skäl bör enligt min mening
och prästtjänster
biskopssamt förordningen
om
för biskopar och präster upphävas. Att villkoren
i

om tjänstebostäder
anställningsavtalen

förordningama

omfatta

i

är

och kyrkliga

anställningsavtalen
i de kyrkliga

för präster,

i och med relationsändringen.

inne-

och de båda

för

de fall

Kommer

i

kungödessa

de att fort-

de givetvis

också som delar av prästernas anställStörre delen av innehållet
tjänstereglementen.
i
av
de författningar
det att bli möjligt
att träffa
som upphävs kommer
kollektivavtal
i anställningsskyddslagen
reglerna
om. De tvingande
den
för
vad
möjligt
i den vägen. Det ligyttersta
gränsen
är
anger
som

och parterna
arbetsgivarna
på
ansvar på de framtida
arbetstagarsidan
att klargöra vilka villkor
som skall gälla. För prästeri form av s.k. tjänstgöringsförenas del gäller i dag tjänstereglementen
ger

ett

stort
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Även innehållen
i
skrifter,
som har utfärdats av respektive domkapitel.
antingen på
dessa kommer att kvarstå över tidpunkten för förändringen,
beslut ges fortsatt
så sätt att tjänstereglementena
genom inomkyrkliga
eller enbart därigenom
giltighet
att de utgör delar av anställningsavtalen. Eventuella
bostäder,

överenskommelser,

personliga

kvarstår

på liknande

sätt.

har som ovan redovisats
övergång av anställningsavtalen.

knappast

Biskoparna
matisk

4.2.3

om tjänste-

exempelvis

får

Uppsägningar

inte

någon

rätt till

auto-

göras

är att prästerna inte får sägas upp med direkt anledning
med direkt
Förbudet
mot uppsägningar
av verksamhetsövergången.
följer av 7 § tredje stycket anställanledning
av verksamhetsövergång

Min

bedömning

ningsskyddslagen.
det

ansågs

bli

Innan

denna

regel

i svensk

rätt gällde att
skulle
verksamhet
när en
då
med
giltig
kunde överlåtaren
infördes

hos överlåtaren

arbetsbrist

På grund av arbetsbristen
säga upp de arbetstagare
som var sysselsatta i verksamheten.
i sig inte kan beNumera gäller alltså i stället att verksamhetsövergång
traktas som ett fall av arbetsbrist.
En annan sak är att det efter en verköverlåtas.
verkan

samhetsövergång

kan uppstå

arbetsbrist

är då
till
Jag återkommer

hos förvärvaren.

Denne

oförhindrad
att göra de uppsägningar
som krävs.
detta i ett senare avsnitt 4.2.8.
Eftersom prästerna således inte får sägas upp med anledning av förför
skall det inte heller skrivas några nya anställningsavtal
ändringen
dem se a. prop. s. 41 och SOU 1994:83 s. 83.
För biskopama
tas. Det ankommer
som biskopama
överenskommelse

bör sluanser jag däremot att nya anställningsavtal
avtalen.
Efterlöpande
avsluta
de
på regeringen
att
ske
med
fullmakt
kan
så
utan att
är anställda
därom

träffas

med varje

enskild

biskop.

Uppgiften

lämnas till
kan lämpligen
om sådana överenskommelser
till
kan vara att lämna uppgiften
Arbetsgivarverket.
Ett alternativ
till
nedan
i
avsnitt
4.2.7.
I
återkommer
vilket
jag
Kammarkollegiet,
att förhandla

samband

med förhandlingarna

företrädare
vilket
rollen

eller

måste samråd

för de nya arbetsgivarna.
När detta skrivs
vilka organ inom Svenska kyrkan
som

som arbetsgivare
om - mot all förmodan
behandlas i avsnitt 4.3.6.

åt biskopama.
-

Vilka

överenskommelse

äga rum med
är det ännu oklart

naturligtvis

åtgärder
i något

kommer

att ges
vidtas
bör
som
fall
kan nås

SOU 1997:44

Präster

4.2.4

Frivillig

I det föregående

anställningsavtal
till

arbetsgivare
Som

övergång

har jag redogjort
och
inom

och biskopar

för att prästerna kommer
anställningsförhållanden
automatiskt
Svenska kyrkan.

att få sina
överförda

framgår

har
av 6 b § fjärde stycket anställningsskyddslagen
i en sådan situation rätt att motsätta sig övergång. Följden
med överlåtaren
består.
av detta blir att anställningsförhållandet
Det kommer
i ett sådant fall an på arbetstagaren
att klargöra för

arbetstagaren

överlåtaren

att han motsätter sig övergång. Lagbestämmelsen
innehåller
tidsfrist
för den åtgärden. I förarbetena
a. prop. s. 81 anges
dock att arbetstagaren inom skälig tid från det att han blivit underrättad
skall uppge om han vill utnyttja sin rättighet att stanna
om övergången
kvar. En arbetstagare som blivit underrättad
och därom övergången
efter inte inom skälig tid motsatt sig densamma får med automatik
sitt
anställningsavtal
överfört till förvärvaren.
En arbetstagare som inte har
underrättats
torde kunna göra anspråk
på fortsatt
om övergången

ingen

anställning

hos överlåtaren

även efter det att övergången
ägt rum. Det
angeläget att alla Verkligen
nås av underrättelserna
och att
detta sker i så god tid som möjligt.
Om det efter en övergång uppstår arbetsbrist
hos överlåtaren
utgör
är därför

detta i vanlig
är anställda

ordning
tills vidare

När det gäller

saklig

grund

för uppsägning

av arbetstagare

som

hos överlåtaren.

prästerna

bör domkapitlen

ta ansvar för informationen
inom
tid efter att de underrättats
skälig
som
förändringen
förklarar
de
sig övergång
om
att
behåller
motsätter
i
princip sina anställningar.
Eftersom staten i framtiden
över huvud taget
inte kommer att driva sådan verksamhet
som prästerna är sysselsatta i
kan det på goda grunder hävdas att arbetsbrist kommer att uppstå för de
om övergången.

De präster

präster
bör då med stöd av
att stanna. Domkapitlen
som väljer
bestämmelserna
i kyrkolagen
säga upp dem, under förutsättning
att de
inte har fullmaktsanställningar.
De uppsagda kommer inte att ha företrädesrätt till återanställning hos den
nya kyrkliga arbetsgivaren.
Vad

som gäller för de präster som är anställda med fullmakt
och
som motsätter sig övergång behandlas i avsnitt 4.3.6. Domkapitlen
bör
att utreda om någon av de präster som eventuellt
se som sin uppgift
motsätter
fullmakten
från.

sig övergång

har fullmakt.
Därvid måste uppmärksammas
att
kan ha getts i en anställning
som prästen nu är tjänstledig
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Kollektivavtalen

4.2.5

medför konsekkaraktär av verksamhetsövergång
och biskopar,
omfattar
kollektivavtal
präster
de
som
venser
personal
omfattar
övrig
kollektivavtal
de
rörande
liksom för övrigt
som
nedan.
5
kapitel
jfr
inom Svenska kyrkan med statliga anställningar
gäller att en förvärvare
Enligt 28 § medbestämmandelagen
av verk-

Relationsändringens
rörande

delar av de kollektivavtal
som övergått blir bunden i tillämpliga
dock
bara under förutsättning
gäller
har ingått. Detta
som överlåtaren
för
inte själv redan har kollektivavtal
att förvärvaren
som kan tillämpas
Vidare finns särskilda
arbetstagarna i den verksamhet
som förvärvats.
i förtid vid verkregler som ger möjlighet att säga upp ett kollektivavtal
kollektivavtalet
i förfår
Arbetstagarsidan
säga upp
samhetsövergång.
föreden
tid inom trettio dagar från det att den har underrättats
om
samhet

Avtalet
upphör då att gälla vid övergången eller
övergången.
har också
görs. Överlåtaren
den senare tidpunkt då uppsägningen
före
övergången.
ske
skall
förtid.
Detta
avtalet
i
möjlighet
att säga upp
Om det sker senare än sextio dagar före övergången gäller avtalet för
stående

vid

förvärvaren

från uppsägningen.
dess att sextio dagar har förflutit
huvud
förvärvaren
taget inte bunden.
blir
så
över
än
själv
säga upp avtalet i förtid på
har ingen möjlighet
att

till

Sker det tidigare
Förvärvaren

grund av verksamhetsövergången.
När medbestämmandelagen
infördes ytterligare
regler i 28

överlåtelsedirektivet
anpassades till
Numera stadgas således att förvärvatillämpa
att under ett år från verksamhetsövergången
ren är skyldig
överlåtaren.
för
då
gällde
i det kollektivavtal
anställningsvillkoren
som
något annat avtal som skulle kunna
sedan tidigare
Har förvärvaren
även för dem som övergår så får förvärvaren
avtal upphör
att tillämpa överlåtarens

tillämpas

det. Skyldigheten

alltså

inte göra

endast om detta
avtal, exempelvis

ut tidigare eller om ett nytt
sluts med och börjar gälla för de arbetstagare som
ett inrangeringsavtal,
a. prop. s. 57 att
klargörs
till lagändringen
övergått.
I förarbetena
i
villkoren
blir skyldig att tillämpa
denna regel medför att förvärvaren
avtals

giltighetstid

löper

avtal sägs upp i förtid
även om överlåtarens
vid övergången.
En sådan förtida uppsägning anses alltså i detta samför avtalet löper ut. Skyldigmanhang inte medföra att giltighetstiden
kvarstår under
kollektivavtal
iöverlåtarens
villkoren
heten att tillämpa
överlåtarens

kollektivavtal

om inte dessförinnan
sluts och börjar gälla för de övertagna arbetstagarna.
De statliga kollektivavtal
som nu gäller för prästerna
stöd
med
Arbetsgivarverket
av 32 kap. ll § kyrkolagen

ett års tid räknat

ningen

1994:272

från

övergången

med instruktion

för Arbetsgivarverket.

ett nytt

avtal

har slutits

av
och förordEn naturlig

SOU 1997:44

Präster

och biskopar

följd av relationsförändringen
måste enligt min mening vara att avtalen
avvecklas.
I framtiden
bör anställningsvillkoren
för prästerna inte vara
statligt

reglerade.

Det bör noteras
även gäller

anställda

att de statliga avtalen inte rör enbart
vid myndigheter
under regeringen.

ovan finns en nämnare redogörelse för vilka avtalen
Frågan är hur övergången från statliga avtal till
ett smidigt sätt. Svenska
först i den kyrkoordning

prästerna,

utan

I avsnitt

4.1.4

andra bör lösas på

nya arbetsgivare kommer att pekas ut
1999. De bör ges
antas
som
av kyrkomötet
med berörda fackliga organisationer
forma de nya

frihet

kyrkans

att tillsammans
avtalen. Samtidigt måste

för prästerna
tionsändringen

Enligt

förblir

det eftersträvas

stabila

under

att anställningsförhållandena
den förändringsprocess
som rela-

innebär.

min

att börja med undvikas
att de nya
avtalen.
kan
de
Detta
statliga
av
som framgått undvikas
på två sätt. Antingen
genom att de statliga avtal som
gäller när relationsändringen
närmar sig bringas att upphöra för präsEller genom att de nya arbetsternas del i samband med förändringen.

arbetsgivarna

bör

mening

blir

det till

bundna

för
ser till att då ha egna kollektivavtal
anställda
med kyrkokommunala
villkor,
nämligen

givarna
också

för prästerna.
innehåller
den ett

meningar
avtal

mellan

Jag

som kan tillämpas
rår inte staten över. Vidare
senare modellen
osäkerhetsmoment.
Det kan tänkas råda delade

har

med

förespråkar

och prästemas
andra

också

därför

organisationer
skulle

att

Arbetsgivarverket
avvecklas

arbetstagare,

Den

förvärvaren

förvärvaren

prästerna.

andra

att ombesörja att de statliga
i samband med relationsändringen.

kunna

om ifall de
för
tillämpas

uppdrar

regeringen

avtalen för prästemas
Det

kan

del

ske antingen

genom att de sista avtalen för prästemas del ges en löptid som går ut i
samband med relationsändringen
eller genom att avtalen för prästemas
del sägs upp i förtid när relationsändringen
närmar sig. Av skäl som jag
skall återkomma
till ser jag fördelar med att avtalen ges en löptid som,
även

för

prästemas

del,

sträcker

sig

över

tidpunkten

för

relations-

och att de sedan sägs upp i förtid.
.
om de statliga avtalen sägs upp och sålunda inte blir bindande
för de nya arbetsgivarna
alltså att dessa är skyldiga
är utgångspunkten

ändringen
Även

i de gamla avtalen. Den skyldigheten
anställningsvillkoren
att tillämpa
innebär visserligen
frihet,
i de nya arbetsgivamas
en viss inskränkning
men medför å andra sidan trygghet
teten på arbetsplatserna.

Skyldigheten

att tillämpa

för prästerna

och bidrar

de gamla anställningsvillkoren

till

stabili-

kvarstår

till

dess att någondera

av följande har inträffat:
de nya arbetsgivarna
och prästemas
fackliga
träffat ett nytt kollektivavtal
har
börjat
gälla,
som

a

organisationer

har

.
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löptid har gått ut eller

b de gamla avtalens ordinarie

c ett år har gått sedan relationsändringen.
måste undvikas
Jag anser att den situationen
Villkor
de

att

som gäller efter relationsändringen.
sluter
arbetsgivarna
nya
nya
de

tillämpa

att

att de i vart fall sluter
upphör.
gamla villkoren

eller

tionsändringen

de gamla

tillämpa

Man

måste

regeringen

innan

rela-

deras skyldighet

skyldigheten

Eftersom

att det tar tid att sluta nya avtal. I dag har
med Svenska
uppgiften att sluta kollektivavtal

till

lönefönnåner.
Detta framgår av kyrkolagen
möjlighet
också
regeringen
att delegera uppgiften
ger
som
sådan
i instruktionsform,
delegation,
Genom en
myndighet.
avseende

någon

har Arbetsgivarverket
kan

gäller

rummet

avtal innan

med

räkna

präster

32 kap. ll
till

låta

ensamrätt

kyrkans

kollektivavtal

att
upphör när löptiden för dem går ut, kan det
för
sträcka
sig över tidpunkten
löptiderna

villkoren

att
vara en fördel
relationsändringen.

att det är oklart vilka
Det bör därför eftersträvas

bestämmer

regeringen

utsetts att sluta avtalen. Så länge det nämnda lageller myndighet
som
annan än regeringen
Pastoratsförbundet
eller någon
sluta prästavtal.

ingen

kan alltså inte sluta ett sådant avtal med
annan arbetsgivarorganisation
prästerna. Detta gäller även om avtalet bara avser tid efter relationsändeller
lag gäller kan inte heller kyrkomötet
ringen. Så länge nuvarande

kap.

12 och

till
13 §§

som där nämns.
Det finns två

Vad kyrkomötet

får besluta om är noga specificerat
se övergångs29
10 samt kyrkolagen
punkten
regeringsformen
och uppgiften
att sluta prästavtal ingår inte i vad

och centralstyrelsen
bestämmelsema

sluta något prästavtal.

centralstyrelse

kyrkans

Svenska

får man räkna med att nya
att gå. Antingen
och deras mottecknas av de nya arbetsgivarna

vägar

kollektivavtal

hinner
tills
för relationsändringen
den tid som går från tidpunkten
avtalens löptid går ut. Eller också får något kyrkligt
organ ges
de blivande
företräda
för Arbetsgivarverket
att i stället

under

parter

de gamla

möjlighet

arbetsgivarna

vid

förtida

förhandlingar

av kollektiv-

om och ingående

avtal för tiden efter relationsförändringen.
Med

det förstnämnda

Nuvarande

statliga

relationsändringen.

Regeringen

Vägvalet
löper

skulle

på eller

få följande

scenariot

förnyas

fram

till

förlopp.

tidpunkten

för

får
som sluts före relationsändringen
I samband
sig in på tid efter relationsändringen.

De sista avtal

som sträcker
relationsändringen

löptider
med

avtal

upphör

återtar bemyndigandet

regeringens

mandat

att

sluta

avtal.

som samtidigt
i förtid. Först efter

till Arbetsgivarverket,

för prästemas
del säger upp de gällande avtalen
sluta nya avtal. Under
kan de nya arbetsgivarna
relationsändringen
inte
visserligen
tiden efter relationsändringen
är de nya arbetsgivarna
bundna av de gamla avtalen, men skyldiga att tillämpa anställningsvill-

SOU 1997:44

Präster

koren

i dem. Denna

skyldighet

upphör

Skulle

dessförinnan

de gamla

avtalens

skyldigheten
gamla

när de nya avtalen
ordinarie
löptid

och biskopar

börjar

gälla.

ut, upphör
då. I vart fall upphör skyldigheten
de
att tillämpa
när ett år har gått efter relationsförändringen.

redan

villkoren

Det andra Vägvalet

innebär att de nya avtalen kan slutas redan före
så att de ligger klara och kan träda ikraft omedelbart efter densamma.
För att detta skall vara möjligt
måste lagstiftningsåtgärder
vidtas före tidpunkten
för relationsändringen.
Regering-

relationsändringen,

och något kyrkens ensamrätt till att sluta prästavtal måste inskränkas
ligt organ måste ges mandat att i förväg sluta avtal med avseende på
tiden efter relationsändringen.
För stabilitetens
skull måste det dessutom ses till att regeringens ensamrätt kvarstår till dess att det finns en
faktisk möjlighet
för det organ som företräder
de nya arbetsgivarna
att
sluta avtal. Följande
ordning
möjlig.
Genom
införandelagen
är
som
väntas bli stiftad under senhösten 1998 kan förordnas att 1999 års kyrkomöte

med avseende på tid efter relationsändringen
och utan hinder
den
behörighet
av vad som stadgas i kyrkolagen
ges
som framgår av
den nya lagen om Svenska kyrkan. Det betyder att kyrkomötet
kommer

fungera

för det nya rättssubjektet
som ett slags interimstyrelse
kyrkan. Sedan nämnda lagstiftningsåtgärd
vidtagits kan 1999
års kyrkomöte,
sannolikt
kommer
hållas
under
våren 1999, utse
att
som
att

Svenska

exempelvis
Förutsatt

Pastoratsforbundet

att sluta

för tiden

att avtalsförhandlingarna
efter relationsändringen

halvåret

1999.

löpande

statliga

ligger

färdiga

leder

inför

vid tidpunkten

till

resultat

bör

som

ovan

med

gång under

nämnts

relationsändringen.

prästerna.

kan kollektivavtal

sedan slutas någon

Arbetsgivarverket
avtalen

kollektivavtal

Om

andra

säga upp de
de nya avtalen

för relationsändringen

kommer dessa nya
omedelbart.
att börja gälla och bli tillämpliga
De nya arbetsgivaranställningsvillkoren
i de statliga
att tillämpa
na blir då inte skyldiga
kollektivavtalen.
Skulle de nya avtalen inte ha hunnit bli klara kommer
de gamla villkoren
precis som vid det tidigare redoatt bli tillämpliga,
visade Vägvalet.
avtal

Själv

väganser jag att båda vägvalen är möjliga. Det förstnämnda
kommer sannolikt
efter relaatt innebära att de nya arbetsgivarna
tionsändringen
har några månader på sig för att tillsammans
med präsÄven
ternas arbetstagarorganisationer
nå fram till nya kollektivavtal.
bestämmelse
om till följd av kyrkolagens
nya avtal inte kan slutas
valet

innan

tidigare.

relationsändringen
Efter

arbetsgivare

1999

års

faktiskt

kyrkomöte

har

genomförts,
kommer

det

kan

de förberedas

att stå klart vilka
Sannolikt
kommer

prästerna får efter relationsändringen.
det också att vara avgjort hur arbetsgivarorganisationen
kommer att se
förberedas.
ut. Redan då kan de nya kollektivavtalen
Det andra vägvalet innebär
skapas för de nya kollektivatt ytterligare
utrymme
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arbete

avtalspartemas
fördelar
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med

En sådan ordning

de nya avtalen.

ser jag

med.

till att jag har den uppfattningen
är att det då kommer
inte
lång tid i förväg vad som gäller om nya kollektivavtal
hinner
slutas innan relationsändringen.
Jag tror att det är bra för
vid
stabiliteten
Jag tror också att det underlättar
på arbetsplatserna.

Anledningen

att stå klart

Men

sig övergång.
om de skall motsätta
något som parterna disponerar över och
inte lägga något förslag till beslut om den saken. Skulle
till

ställningstagande

prästernas

avtalens

är förstås

löptid

jag kan därför

för
löptider
som
relationsändringen
inte har hunnit

de

i

kollektivavtalspartema

statliga

avtalen

att bestämma
samband
med

komma

del går ut i direkt
de nya avtalspartema,
om nya kollektivavtal
i de
snabbt och enkelt ingå avtal om att villkoren

prästernas
kan

slutas,

statliga avtalen skall gälla tills annat avtalats.
Även för biskopama
gäller i dag statliga kollektivavtal.

I framtiden

bör så inte vara fallet. Övergången från statliga till nya kollektivavtal
Enligt min
bör kunna lösas ungefär som när det gäller prästavtalen.
bör

mening

avtalen

statliga

uppdra

regeringen

med biskopama

åt Arbetsgivarverket
i samband

att avveckla

med relationsändringen.

de
Jag

kommer
att stå klart hur
att det efter 1999 års kyrkomöte
Då kan också
för biskopama
skall ordnas i framtiden.
arbetsgivarskapet
från

utgår

de nya kollektivavtalen
I sammanhanget
det finns

lokala

börja förberedas.
måste

kollektivavtalspartema

kollektivavtal

som har slutits

uppmärksamma
att
med stöd av de statliga

avtalen.

4.2.6
Inför

Information
en verksamhetsövergång
Arbetsgivaren

lingsskyldighet.

har överlåtaren
måste

alltså

medbestämmandeförhandlingar

och genomföra
avtalsbärande

och medbestämmande

arbetstagarorganisationer.

Detta

i regel primär

förhand-

till
ta initiativ
med samtliga kollektiv-

före

beslut

framgår

av 11 § medbe-

stämmandelagen.
mellan
staten och Svenska kyrkan
av relationerna
för en verksamhetsöverän
pästerna
utsätts
att
mer
förhållandet
mellan arbetsendast
gång. Medbestämmandelagen
gäller

Förändringen

innebär

så mycket

Frågan kan därför
Det framgår av lagens l
omfattas
verkligen
i
relationsändringen
sig
av någon förom
Arbetsdomstolen
har gjort följande
principiella
handlingsskyldighet.
givare

och arbetstagare.

ställas

uttalande

i domen

AD

1980 nr 150.
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Präster

och biskopar

den offentliga sektorn fattas beslut
"Slutsatsen av det anförda blir att det
som inte kan anses röra förhållandet arbetsgivare - arbetstagare även om
återverkningar för statsanställdas arbets- och
beslutet som sådant kan
anställningsförhållanden.
Någon förhandlingsrätt finns inte i fråga om sådana
beslut./.../i varje särskilt fall gäller att avgöra om ett beslut fattas av det
offentliga organet såsom arbetsgivare eller om det fattas av det offentliga
organet i någon annan egenskap. Ar det senare fallet föreligger alltså inte
någon förhandlingsrätt
i fråga om själva beslutet eftersom beslutet ligger
Därmed uppkommer
arbetsgivare
arbetstagare.
utanför förhållandet
naturligtvis svårigheten att avgöra efter vilka kriterier man skall bestämma
om ett beslut är hänförligt till den ena eller den andra kategorien. I princip
måste man därvid förfara så att man granskar vilka överväganden som ligger
bakom beslutet och om dessa objektivt sett är sådana att de direkt tar sikte på
statsanställda i denna deras egenskap. Av intresse är också att avgöra vem
som är beslutets adressat d v s vilken kategori beslutet direkt tar sikte
på./.../det förekommer att en proposition innehåller serier av beslut av vilka
de statsanställda i denna deras egenskap. Dessa senare
vissa direkt tar sikte
beslut omfattas alltså av förhandlingsrätten."

knappast

föreligga

mellan staten och Svenska kyratt förändra relationen
till
i detta
de
beslut
förslag
som övervägandena
om
kan leda till föreligger
primär förhandlingsskyldighet.

kan. Men

i fråga

betänkande

finns

Dock

nema
innebär

således

beslutet

rörande

verkan

skulle

förhandlingsskyldighet

Primär

mellan

ett kollektivavtal

och

arbetsgivaren

i regeringsärenden
att förhandling

för samsom rör formerna
arbetstagarorganisatiode centrala

MBA-R

se prop.
enligt

s. 4 ff. Det avtalet
inte skall äga rum
och som rör förhållandet

1986/872147

medbestämmandelagen

som handläggs av regeringen
och arbetstagare med statligt reglerade
mellan staten som arbetsgivare
Vidare innebär det att staten som arbetsgivare
anställningar.
tar på sig
huvudsamverka med de statsanställdas
att enligt eget bestämmande
i sådana frågor

eller överläggningar.
genom information
från ll § rnedbestämmanParterna har alltså avtalat om avvikelse
delagen. Sådana avtal är enligt 4 § samma lag tillåtna bara om de inte
regler för arbetstagarsidan
innebär mindre
förmånliga
än som följer
innehåller
överlåtelsedirektivet.
Detta direktiv
i artiklarna 6.1. och 6.2

organisationer

om information
i detta avseende

regler
vet

arbetsgivarsidan
Min

lagen,

slutsats

tillgodoser

arbetstagare

och överläggning.

Jag kan inte finna

att direktipå åtgärder från

krav
ställer mer långtgående
än de åtaganden staten har gjort i MBA-R.
är att MBA-R,
som ersätter ll § medbestämmandedet krav

för vilka

som kan ställas av de
kommer att innebära en verk-

på medbestämmande

relationsändringen

samhetsövergång.
vill jag
vad som sålunda gäller om medbestämmande
personliför
arbetstagarna
betydelse
peka på följande. Det är av största
funktion
arbetsplatsemas
att varje arbetstagare
gen och för de kyrkliga
Bortsett

från
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inom

Svenska
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kyrkan

i god tid får korrekt,

klar och utförlig

information

kommer att innebära för den egna anställom vad relationsändringen
ningen.
Präster och biskopar
måste
underlag för sina beslut att
acceptera övergång
måste domkapitlen

eller

att motsätta

känna

sig.

I förhållande

för att relevant

till

prästerna

information

ges. Att
anser jag det
lämpligt att regeringen ger ett uppdrag till Arbetsgivarverket
att handha
informationen.
för att riktig information
Förutsättningen
skall kunna
organisationen
blir utformad.
ges är att det står klart hur den framtida

biskopama

Därför

informeras

ansvar
ankommer

på regeringen.

Själv

vill jag betona

i dessa avseenden

vikten av att det inomkyrkliga
beslutsförfarandet
kan slutföras utan fördröjning
samt att det leder till

klara regler.
Jag övergår nu till det krav på information
som arbetstagarna kan
ställa efter relationsändringen.
har skyldighet
Arbetsgivare
att inforrnera arbetstagare
om anställningsvillkor.
6 a§ anställningsskyddslagen.
Senast
har

tagaren

börjat

arbeta

skall

Lagregeln

härom

återfinns

i

en månad efter det att arbetsarbetsgivaren
skriftligen
informera

arbetstagaren

Om anställom de villkor
som gäller för anställningen.
är kortare
skyldigheten.
än en månad bortfaller
Informaskall innehålla
uppgifter
omständigheter,
om en rad angivna

ningstiden
tionen
bland

annat arbetsgivarens
namn och adress, arbetsuppgifterna,
anställningsformen
och tillämpligt
kollektivavtal.
Om förutsättningarna
för anställningen
i dessa avseenden ändras, antingen genom ett beslut

eller genom en ny överenskommelse
mellan arbetsav arbetsgivaren
givaren och arbetstagaren, skall arbetsgivaren
inom en månad lämna ny

skriftlig

information
om ändringen.
Efter relationsändringen
blir de nya arbetsgivarna, enligt vad som nu
beskrivits,
skyldiga att lämna information
till prästerna och biskopama
har medfört.
om de förändringar som relationsändringen

Överlämnarmyndighet

4.2.7
Den planerade

relationsändringen
kan inte i sin helhet genomföras
från
till
dag
Hanteringen
personalfrågorna
måste
påbörjas
i
en
en annan.
av
god tid före förändringen.
Vidare
måste man räkna med att en del
sådana frågor
inte kan bli lösta vid tidpunkten
för verksamhetsövergången
Det blir

utan kvarstår till efteråt.
nödvändigt
att den statliga

överlåtarsidan
på något sätt kan
efter
tidpunkten för relationsförändringen.
För det
som part
ändamålet bör en statlig myndighet
bildas eller utpekas. Jag väljer att i
detta skede kalla den överlämnarmyndigheten.
Som nämnts finns det en
finnas

kvar

rad åtgärder

som de nuvarande

arbetsgivarna

måste vidta

i förväg.

Det
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och biskopar

Präster

rör sig om att informera
om den förestående verksamhetsövergången,
sig övergång
att de motsätter
att säga upp präster som har klargjort
kollektivavtal.
överlämnannyndigOm
hantera
avveckling
samt att
av
kan det
heten bildas eller utpekas i god tid inför relationsändringen
övervägas
att lämna över till denna att svara för en del av de nämnda
i stället åläggs
Ovan har jag dock föreslagit att uppgifterna
åtgärderna.

Arbetsgivarverket.

respektive

domkapitlen

Överlämnarmyndigheten

måste

efter

övergången

ha beredskap

för

rörande präster som har valt att inte
att hantera uppsägningsärenden
för relationsändgörs före tidpunkten
över. Även om uppsägningama
ringen kan tvister i sådana ärenden dra ut på tiden. Anställningama
kommer
tvister

att bestå

då i regel

Fullmaktsanställda

ter.

är lösta.

tvistema

sig övergång

motsätter

Sådana pågående

andra uppsägningar

också rörande

finnas

kan för övrigt

tills

kan

över

av präshuvud

som
och
4.1.l0
sägas upp, vilket behandlas närmare i avsnitten
har
4.3.4. Enligt min mening bör de präster och biskopar som
motsatt
för relationsändsig övergång och som är kvar i tjänst vid tidpunkten
taget

ringen
till

inte

reglerade

få sina statligt

överlämnannyndigheten.

statliga

respektive

Denna

anställningar

flyttade

bör ges uppdraberörda arbetstagare.

myndighet

statliga

till
i förhållande
get att ta arbetsgivaransvaret
Nedan återkommer
jag till skälen för att det bör vara en myndighet
får dessa uppgifter se avsnitt 4.3.6.
bör i förväg

Förvärvarsidan

kunna

om kollektivavtal
Vidare
anställningar..

förhandla

som
för
kan

för biskopamas
och om villkoren
det bli nödvändigt
att förbereda den information
som efter övergången
innehåll.
anställningsavtalens
måste ges till präster och biskopar
om
framtiden

bör enligt

Dessa uppgifter

lösas så nära den nya Svenska
hållits och den nya
1999
måste det stå klart vilka förvärvama
är. Från
min

Sedan

kyrkan

som möjligt.
beslutats
kyrkoordningen

mening

års kyrkomöte

för förvärvama
måste det också vara möjligt
samma tidpunkt
handla med arbetstagarorganisationema
se ovan avsnitt 4.2.5
förbereda den nämnda infonnationen.
För överlämnannyndigheten

kan flera former

att föroch att

övervägas.

är att låta något befintligt
organ svara för överlämningsVid ett sådant val bör det beaktas att vissa av de uppgifter
åtgärderna.
Jag tänker då
i fråga innebär myndighetsutövning.
som kan komma
En modell

främst

väljer att
som eventuellt
med
för
myndighet
statlig
att
en
resonemang
verksamhetsområden
bör väljas.
inom närliggande

på beslut

inte gå över.

kompetens

rörande

de fullmaktsanställda
talar

Detta

för uppEn annan lösning är att bilda en särskild statlig myndighet
Ungefär så gick man tillväga
giften att vara överlärrmarorganisation.
och postverket bolagiserades
när televerket
se nedan avsnitt 4.3.3. En
sådan särskild

statlig

myndighet

behöver

inte bli

stor. De kvarvarande
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statliga
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arbetsgivarfrågoma

rörande

televerks-

och postverksanställda

hanteras

i kommittéfonn.
av en enmansmyndighet
Jag förespråkar
den förstnämnda
lösningen och anser att Kammarbör väljas. Vid Kammarkollegiet
kollegiet
finns erfarenhet
och komärenden. Det förefaller
petens rörande kyrkliga
att utnyttja
mer effektivt
denna befintliga
resurs än att bygga upp något nytt.
I den s.k. införandelagen
bör slås fast att Kammarkollegiet
eller
den överlämnannyndighet
skall
arbetsgivaransvata
som annars utses ret för de arbetstagare inom Svenska kyrkan vars statliga eller statligt

reglerade

består vid tidpunkten

anställningar

även avsnitt

4.3.6.

4.2.8

Eventuell

I övergångssituationer

för relationsändringen

se

övertalighet
förekommer

ofta övertalighet.

Alla som har varit
av en eller annan anledning inte
beredas plats hos förvärvaren.
Då uppkommer
frågan om vem som
skall hantera övertaligheten.
Skall överlåtaren
eller förvärvaren
göra de
uppsägningar
Hos vem skall turordning
och omplaceringar
som krävs
anställda

hos överlåtaren

kan kanske

verkställas
finns

Det

för närvarande

kommer

ingen

övertalighet
att föreligga
tidpunkten
för relationsändringen.

särskild

anledning

att anta att det
kyrkans präster vid
Om så ändå skulle bli fallet i något
bland

Svenska

avseende

finns det anledning att beakta följ ande.
För präster och andra som byter arbetsgivare
gäller som framgått
särskilda skyddsregler
vid själva övergången.
De innebär att utrymmet
för överlåtaren
att vidta uppsägningar
är begränsat prop.l994/95:102
Endast
uppsägningar
s. 44 f..
som inte dikteras
av förvärvarens
önskemål får vidtas av överlåtaren.
Sådana uppsägningar
kännetecknas
de
skulle
ha
vidtagits
blivit
någon
övergång
att
oavsett om
av
av eller
ej. Om däremot övertaligheten
till
uppstår
följd av övergången och förönskemål,
saknar överlåtaren
värvarens
rätt att vidta uppsägningar.
Överlåtaren
kan således inte vidta uppsägningar
för förvärvarens
räk-

ning.

I det läget

ankommer

på förvärvaren
att efter överförvärvaren
finner
nödvändiga.
I
som
lagförarbetena
och
förvärvaren
inte
poängteras
att överlåtaren
sinsemellan
skall kunna göra upp om vem som skall hantera övertaligheten. Samtidigt
uttalas att det är önskvärt att frågorna löses i kollektiv-

gången

avtal,

vidta

det i stället

de uppsägningar

med beaktande

i det enskilda fallet.
av förhållandena
Skulle förändringen
mellan staten och Svenska
av relationen
medföra
uppstår bland prästerna i Svenska
att en övertalighet

ligger

det, enligt

min mening,

närmast

till

hands att de frågor

kyrkan
kyrkan
som hör

Präster
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och biskopar

För att en kollektivavtalslössamman därmed hanteras av förvärvaren.
ning skall vara möjlig
att nå måste Svenska kyrkans framtida bemaneller ta form på ett tidigt stadium.
identifieras
ningsorganisationen

Gjorda pensionsåtaganden

4.2.9

Inledning
redogör

I detta avsnitt

för präster

pensionsåtagandena

de gjorda

om hur man bör hantera
och biskopar i samband med

jag för min uppfattning

relationsändringen.
munala

villkor

finns

hänvisar

med kyrkokom-

av
en närmare redovisning
slags säkerställande
av pensionsåtaganden

i avsnitt

och av olika

tryggandelagen

de anställda

beträffande

redogörelse

Motsvarande

3.2.4.

För

jag dit.

Pensionsskulden

i dag

skuld

Beräknad

Den ackumulerade

pensionsskulden

SPV år 1995 beräknat
blir

beloppet

summan

till

präster och biskopar har
kr. Läggs särskild löneskatt på

avseende

856 miljoner

l 039 miljoner

kr.

Säkerställande

mening. Men i kyrär inte tryggad i tryggandelagens
bokförts.
För år
skulden
del
har en stor
balansräkning
kofondens
av
kr. Strävan är att hela skulden skall finnas
770 miljoner
1995 bokfördes
Pensionsskulden

bokförd

vid tidpunkten

den årliga

avsättningar

ner kr att bokföras
rade.

Därför görs i kyrkofonFör år 1996 kommer 870 miljoDe avsatta medlen hålls reserve-

för relationsändringen.
för ändamålet.

som pensionsskuld.

hela pensionsskulden
att medel som motsvarar
i kyrkofonkommer att finnas reserverade
betyder
Det
for relationsändringen.
att avtalspenden vid tidpunkten
del kommer
och biskopamas
att likna ett
for prästemas
sionssystemet
Man

inklusive

kan utgå
särskild

premiereservsystem.

från

löneskatt
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överväganden
Allmänna

riktlinjer

Riksdagen
skall

har

regleras

fastslagit
när statlig

associationsfonn.
avsnitt

vid bolagisering

Dessa

riktlinjer

för

verksamhet

riktlinjer

hur

eller

gjorda

pensionsåtaganden

del därav

återfinns

övergår

till

annan

som även nämnts

i prop. 1994/95:150
bil. 1.1.
innebär att ett avtal skall träffas
Riktlinjerna

i

ovan

3.2.4

mellan

staten och den

verksamheten

för de
som tar över
om att betalningsskyldigheten
upparbetade
i verksamheten
pensionsåtagandena
skall överföras
till
förvärvaren.
Här kan inskjutas
att de senare stiftade lagreglema
om
skydd för arbetstagares
rättigheter
i samband med verksamhetsövergång inte omfattar
pensionsåtaganden
se 6 § tredje stycket anställ-

ningsskyddslagen.

Fortfarande

ingås om pensionsåtagandena.
ren av verksamheten.
Avtalet
betala

skall

bedrevs
Det

alltså

krävas

att ett särskilt

inte automatiskt

avtal

på förvärva-

innebära

de pensioner

möjligt

torde

De övergår

åtar sig att
att den som tar över verksamheten
som härrör från den tid under vilken verksamheten
Vidare
skall förvärvaren
i avtalet åta sig att snarast

i staten.
efter övergången

trygga de övertagna pensionsåtagandena.
löneskatten
ansvaret för betalningen
av den särskilda
avsnitt 3.2.3
skall enligt riktlinjerna
regleras i det nämnda

faktiska

jfr ovan
avtalet. Kostnaden

bör alltid

belasta

den Verksamhet

som avskiljs.
ett resonemang
om att riksdagen bör
bemyndiga regeringen
att uppdra åt Riksgäldskontoret
att inom ramen
för dess ordinarie
verksamhet
med statliga garantier vid behov ställa

Riktlinjerna

borgen
beslut

innehåller

för övertagna
statliga
pensionsåtaganden.
Regeringen
den 17 december 1992 givit ett sådant uppdrag. Meningen

borgensåtagandena
dena

hos

åtaganden

Ytterst

skall underlätta

förvärvarna.

Statlig

och bör betraktas

möjligheter
Avtal

vidare

tryggandet

borgen

skall

som ett alternativ

av de historiska
inte ställas för
till

har

i

är att
åtagan-

framtida

de övriga tryggande-

som finns.

1999
torde

det i dag vara kyrkokommunema
som ansvarar för de
gentemot prästerna som de statliga pensionsavtalen
innebär
se ovan avsnitt 4.1.4. I det avseendet skiljer sig den förestående relationsändringen
från de bolagiseringar
som åsyftades när de ovan redovisade riktlinjerna
upprättades. Jag anser ändå att riktlinjerna
bör följas.

åtaganden

Staten har i dag del i arbetsgivaransvaret

för prästerna

och hela arbets-

SOU 1997:44

Präster

givaransvaret

därför

biskopama.

Den

verksamhet

dessa

arbetstagare

är

vid relationsändringen
i är delvis statlig och kommer
att
avtal
associationsforrn.
skull
bör
För
tydlighets
ett
annan

sysselsatta
till

övergå

för

och biskopar

slutas angående

de historiska

åtagandena.

att det får bestämmas inomkyrkligt
skall
ta över ansvaret för de historiska
som
till präster och biskopar.
pensionsåtagandena
För att detta skall vara
möjligt
samtidigt som avtal skall hinna slutas innan relationsändringen
min mening

Enligt

vilket

kyrkligt

är ett faktum,

är det rimligt

rättssubjekt

måste

ges befogenhet att besluta om
skall uppträda som avtalspart.
i avsnitt 4.2.5
som den jag föreslagit
att föreligga.

1999 års kyrkomöte

som för Svenska kyrkans
en övergångsbestämmelse

vem
Med

räkning

ovan kommer sådan befogenhet
Avtalet bör ges det innehåll
kofonden

kräver. Eftersom kyrsom riktlinjerna
vid relaatt ställas till Svenska kyrkans disposition
för staten att skjuta till medel for
blir det inte aktuellt

kommer

tionsändringen

finansiering

av de historiska

åtagandena.

eller stiftelse kan bildas

Förening

i förväg

eller säkerställande,
ansvaret för tryggande,
av de hisalltså att åvila något rättssubjekt
inom
kommer
åtagandena
med det
Svenska
kyrkan.
tryggande
hänger
Detta
nära samman

Det

primära

toriska

att
som kommer
Med all sannolikhet

tryggande

krävas

avseende

framtida

pensions-

blir det mest ekonomiskt
och effektivt
Lämplig tryggandeform
i ett sammanhang.
eller pensionsstiftelsens.
Här vill jag
försäkringsföreningens

åtaganden.

att lösa dessa båda uppgifter
är antingen
hänvisa

till

3.2.4 ovan.
Eftersom

de utförligare

överväganden

som jag

redovisat

i avsnitt

redan i dag har gjort avsättningar
motsvaraneller
bör
försäkringsförening
pensionsskulden,
en
av
På så
kunna byggas upp redan före relationsändringen.
pensionsstiftelse
Även detta har jag närmare utvecklat
underlättas.
i
sätt kan övergången
de större

kyrkofonden

delen

eller
avsnitt 3.2.4 ovan. En förtida uppbyggnad
av försäkringsförening
skulle också betyda att det inte uppstår något behov av
pensionsstiftelse
statliga garantier för de gjorda pensionsåtagandena.
Jag anser därför att
Kyrkofondens
styrelse snarast bör ges i uppdrag att förbereda en sådan
Inget hindrar
lösning, vad gäller prästers och biskopars pensioner.
denna försäkringsförening
eller pensionsstiftelse
sedan utvidgas till
omfatta

hela Svenska

kyrkans

personal

se

ovan avsnitt

3.2.4.

att
att
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som inte övergår

Övergången till den nya arbetsgivaren blir frivillig för den enskilde präs
ten och biskopen, enligt vad som beskrivits
ovan i avsnitt 4.2.4. Bland
dem som motsätter sig övergång kan finnas vissa som vid tidpunkten för
relationsändringen
kort

tid eller

markollegiet
kommande

står kvar

tills

vidare.

i sina statligt

Dessa kommer

som arbetsgivare.
löner och pensioner

reglerade

enligt

mitt

Staten kommer

att

till dessa arbetstagare.

för en
att få Kam

anställningar
förslag

bära ansvaret
Finansieringen

för
får

främst

söka lösa genom avtal om uthyrning
av arbets
kraften till de nya kyrkliga
arbetsgivarna
se även avsnitt 4.3.6 nedan.
För de historiska
åtagandena bör de medel som avsatts i kyrkofonden

Kammarkollegiet

kunna

utnyttjas.

formerna
varför

härför.

Staten bör avtala med Svenska kyrkan om de närmare
Även detta avtal bör ingås före relationsändringen,

den kyrkliga

avtalsparten

måste utses av 1999 års kyrkomöte.
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och biskopar

Präster

4.3

Framtiden

Mina

slutsatser

Behovet

och förslag:
för präster

av behörighetskrav

inom

övervägs

Svenska

kyrkan.
för biskopar

Ansvarsnämnden
Präster

och biskopar

läggs ned.

med fullmakt

behåller

sin s.k. oavsättlighet.

Detta sägs i införandelagen.
För

flyttade
som tätt sina anställningar
bestämmelser
i nuvarande kyrkolagen

präster

kollegiet

skall

vara arbetsskyldiga

skall

Kammarkollegiet
Svenska
Ingen
rätten

sitt stift.

inom

KammarDe skall

gälla.

Detta sägs i införandelagen.

hyra

dessa

ut

arbetskraft

prästers

till

kyrkan.
särskild

för präster

föreslås

lagstiftning

Nuvarande
synes fungera

4.3.1

till

begränsning

av konflikt-

och biskopar.

Statens tjänstebostadsnämnd
systern
väl.

läggs ned.

avseende

tjänstebostäder

och

beskattning

Inledning

I detta kapitel

jag om staten bör ge särskilda regler för präsefter relationsändringen.
anställningsförhållanden

överväger

ters och biskopars
Det finns en del omständigheter
ningar

till

annorlunda

arbetsmarknaden.

än de
Jag har

flesta

som gör prästers och biskopars anställandra anställningar
på den privata

kan
om dessa omständigheter
motivera särskilda åtgärder från statens sida.
Till att börja med redovisar jag mina överväganden
rörande frågan
om prästers
Därefter
visas

och biskopars
behandlar

inledningsvis

kommunaliseringar

frågat

mig

behörighet

och kompetens

jag den s.k.fullmaktsfrågan.
några jämförelser

av statlig

med tidigare

verksamhet.

avsnitt
I avsnitt

4.3.2.
4.3.3 redo-

bolagiseringar

och

Dessa har alla ägt rum innan
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regeln

infördes i svensk
övergång av anställningsavtal
om automatisk
och kan därför inte utan vidare användas som modeller
för den
fråga som här är aktuell.
RelaSom exempel är de ändå intressanta.

rätt

i avsnitt 4.2.1, för prästemas
som redovisats
verksamhet
övergår till att drivas av nya juridiska
persoinnebär,

tionsändringen
del att kyrklig

med verksamheten.
följer automatiskt
ner. Prästemas anställningsavtal
har rätt att
Det betyder att även präster med fullmakt
utgångspunkt
som
och den förstärkta
hos den nya arbetsgivaren
behålla sina anställningar

anställningstrygghet

som

för min

med

följer

dem.

I avsnitt

4.3.4

och

4.3.5

om vad detta innebär. Prästema kan
dock välja att inte gå med verksamheten
över till den nya arbetsgivaren.
slutar att i egen
i detta fall staten
Trots att den gamla arbetsgivaren
verksamhet
kan dessa arbetstagare då inte sägas upp.
regi driva kyrklig

redogör

jag

Visserligen

uppfattning

men de som har fullmakt
har jag redogjort
för i avsnitt 4.1.10

i det läget arbetsbrist,

föreligger

är oavsättliga.

Innebörden

därav

kan lösas
ovan. I avsnitt 4.3.6 nedan ger jag förslag till hur situationen
med
verksamheten
över
motsätter sig att följa
om präster med fullmakt
Även biskopama har rätt att motsätta sig att
till den nya arbetsgivaren.
avsluta sina statliga anställningar.
Mina förslag gäller också för det fall
detta skulle

inträffa.

Dessutom

innehåller

i avsnitt

kapitlet,

4.3.7,

mina

överväganden

rörande de tjänstebostäder
som många präster och biskopar i dag har.
Även efter relationsändringen
kommer präster och biskopar att vara
verksamhet.
och samhällsviktig
med myndighetsutövning
sysselsatta
de att ha konflikträtt.
vägt om detta nödvändiggör
att särskilda lagregler stiftas
Övervägandena redovisas i avsnitt 4.3.8 och 4.3.9.
Liksom

andra arbetstagare

berör jag i detta kapitel,

Slutligen

rida avtalspensioner

4.3
Vem

i avsnitt

4.3.10,

Dessutom

frågan

om fram-

och kompetens

som helst får inte anställas
som präst eller
i dag. Staten har meddelat behörighetsregler

förordningen

Jag har överför framtiden.

för prästerna.

Behörighet

kyrkan

kommer

och

om biskopsfinns kompletterande

prästtjänster
sådana regler

biskop

i Svenska
och i

i kyrkolagen
avsnitt

4.1.3.

se ovan
i kyrkliga kungörelser.

för biskopar
har
och Ansvarsnämnden
att domkapitlen
eller avsluta anställningar
har
rätt att vidta disciplinåtgärder
biskopar
också
och
inflytande
tjänstgörande
präster
staten
över att
upprätthåller
erforderlig
kompetens se ovan avsnitt 4.1.5.
Genom

lagstadgad

Beträffande

statliga

präster

behörighetsregler.

och motsvarande

i andra trossamfund

finns

inga
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Präster

Relationsändringen
Svenska
finns

kyrkans

skäl

skall

verksamhet

att även

i framtiden

innebära

att den

minimeras.

statligt

statliga

och biskopar

regleringen

av
Jag har övervägt om det ändå
reglera prästers och biskopars

behörighet.
Att

staten släpper sin del av arbetsgivaransvaret
för präster och
i Svenska kyrkan
utesluter
inte möjligheten
att lagreglera
behörighetskraven
för dessa anställningar.
Det finns flera exempel på
andra yrkesgrupper
anställda,
som inte alltid är offentligt
men ändå
träffas av statliga behörighetsregler.
Här kan nämnas hälso- och sjukvårdspersonal,
veterinärer,
advokater,
revisorer
och fastighetsmäklare.
Gemensamt
for dessa yrkesgrupper
är att de människor
som de betjänar

biskopar

är starkt
för

beroende

samhällets

yrkesskicklighet
Ytterst

av att kunna lita på deras kompetens. Det är viktigt
funktion
mil.
har den
verkligen
att sjukvårdspersonal
och kunskap som allmänheten
har rätt att förvänta sig.

handlar

det om att värna allmänhetens
hälsa, djurskyddet,
rättsoch en fungerande ekonomi. Därför anses det vara en statlig
angelägenhet
behörighet.
att reglera dessa yrkesgruppers
Även
efter relationsändringen
kommer
staten att ha särskilda
anspråk på Svenska kyrkan. Riktlinjebeslutet
säger att Svenska kyrkan
skall vara ett öppet, demokratiskt
rikstäckande
organiserat,
evangelisksäkerheten

lutherskt

trossamfund

med episkopal

struktur. Detta betyder förstås att
Svenska
kyrkan och dess personal fakav att
tiskt kan klara att svara mot dessa anspråk, vilket möjligen
skulle kunna
tala för en statlig reglering
behörighetskraven
avsnitt 6.2
även
se
av
Å andra sidan är
nedan.
grundtankarna
med
reformen
att öka
en av
staten också har intresse

likställigheten

mellan
Svenska kyrkan
och andra trossamfund.
I det
Svenska
kyrkan liksom andra trossamfund
att
bör vara fritt att
välja sin personal. Det måste enligt min mening förutsättas att Svenska
kyrkan själv kommer att ställa och upprätthålla
de behörighetskrav
som
erfordras
för att Svenska kyrkan skall kunna uppfylla
samhällets
sär-

ligger

skilda

anspråk

sin nuvarande

dighet.

Att

myndigheter

på kyrkan.

uppgift
domkapitlen

Ansvarsnämnden

och bör inte längre
inte

längre

för biskopar

mister

därmed

finnas

kommer

kvar som statlig mynatt kvarstå som statliga

följer

upphävs.
av att kyrkolagen
I sammanhanget
bör det anmärkas att de urvalsbegränsande
regler
och i lagen mot etnisk diskriminering
som finns i jämställdhetslagen
naturligtvis,
liksom i andra trossamfund,
måste beaktas av arbetsgivarna inom Svenska kyrkan även efter relationsändringen
4.1 ovan och avsnitt 6.1 nedan.
Vidare bör det noteras att Svenska kyrkans präster
den mån de ägnar sig
myndighetsutövning
och JK:s tillsyn även efter relationsändringen

kommer

se

se även avsnitt
och biskopar

i

att stå under JO:s

även avsnitt

4.3.8.

155

156 Präster

SOU 1997:44

och biskopar

4.3.3

och

kommunaliseringar

Tidigare

bolagiseringar
1990

Kyrkomusikerna

var fram till den l juli 1990 förlagda till förGenom lagen l989:8
reglerade.
samlingar
om kyrkomusiså
på
organisationen
sätt att tjänsken i Svenska kyrkan reformerades
och blev kyrkokommunalt
förlades till pastoraten
terna genomgående

Kyrkomusikertjänstema

och statligt

reglerade.
som vid utgången av juni månad 1990 hade tjänsoch som därför inte kunde sägas
ter som var tillsatta med konstitutorial
till den nämnda lagen, skylupp blev, enligt en övergångsbestämmelse
huvudsak samma arbetsdiga att utöva sina tjänster genom att utföra
De kyrkomusiker

uppgifter

som tidigare

tjänstgöringsskyldighet

Denna
1 januari

framgår

hos pastoraten".
den

också sedan kyrkolagen

kvarstår

i Svenska kyrkan.
1993 ersatt lagen om kyrkomusiken
införande
1992:301
lagen
14
§
av kyrkolagen.
om
av

Detta

Lärarna
Lärare,

skolledare,

tidigare

statligt

biträdande

reglerade

munema.
riksdagsbeslut

avvecklades

förlagda

anställningar

De ansågs stå under

till

de borgerliga
Till

huvudmannaskap.

dubbelt

den statliga

hade

och syo-funktionärer

skolledare

regleringen

per den

kom-

följd

av
1 januari

1991.
I den

lisering"

proposition
av lärarna

som föregick
uttalades följande

riksdagsbeslutet
prop.

1989/90:41

om

"kommuna-

s. 14.

"Jag förutsätter att de tjänsteinnehavare som har tillsatts med fulhnakt,
konstitutorial eller förordnande som jämställs med konstitutorial kommer att
erbjudas sådan ny kommunal anställning som de skäligen bör kunna godta.
Det kan emellertid inte uteslutas att några av dem kommer att vilja ha kvar
sina statligt reglerade tjänster. Dessa tjänsteinnehavare bör i så fall vara
skyldiga att fortsättningsvis fullgöra sin tjänstgöringsskyldighet
genom att
utföra de arbetsuppgifter som kommer att ingå i motsvarande nya kommunalt
regeringen att utfärda föreskrifter om
reglerade tjänster. Det bör ankomma
sådan skyldighet."
mellan berörda parter i december
i en förhandling
konstitutorial
1990. Därvid beslutades
att för anställda med fullmakt,
gälla
skulle
med konstitutorial
eller
förordnande
som jämställdes
kommunalt
för
övriga
anställningsvillkor
löneoch
som
samma
upphörande på annat
anställda.
Dock skulle frågor om anställningens

Frågan

löstes
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och biskopar

Präster

sätt än genom avskedande handläggas på samma sätt som föreskrevs
i
7 kap. gamla LOA,
varvid
arbetstagarnas
beförflyttningsskyldighet

gränsades
landet.

till

kommunen.

Om någon

arbetstagaren
Lärarna
former

likväl
fick

med

Under

utgående

hade tidigare

gällt

till stånd skall enligt

i hela
avtalet

avlöningsförmåner.

alltså om de så önskade i sak behålla sina anställningsanställningsttygghet.
Deras förtlyttningsskyldigdessutom.

personal

1991 beslutade

Televerket
att genomföra
en omstrukturering
av
Den nya organisationsstrukturen
förde med sig rationaliMed
behov av personal.
ett minskat
som innefattade

verksamheten.

seringsvinster

början

behålla

inte kommer

förstärkt

het begränsades

Televerkets

skyldighet

Denna

förflyttning

år 1991 avvecklades

pensionsavgång.

Under

omkring

1992

2 500 anställningar

sades närmare

3 000

genom förtida
anställda
upp på

grund

av arbetsbrist.
Vid den slutliga

ombildningen

år 1993 erbjöds och
av Televerket
anställda att få nya anställningar
hos
de olika bolag som vid bolagiseringen
från Televerövertog uppgifter
kets olika affärsområden.
De som accepterade nya anställningar
lämnade därvid
sina
uppsägning
tidigare
anställningar.
Detta
genom egen
accepterade

gällde

flertalet

kvarvarande

även konstitutorialanställda.

Ett mindre

antal arbetstagare

behöll

dock

sina statliga tjänster. Det gällde bland andra sådana som tidigare
hade sagts upp eller avskedats av Televerket,
men vars anställningar
bestod till följd av att det uppkommit
tvist om uppsägningens
eller
avskedandets
Vidare
giltighet.
gällde det sådan personal
som var
anställd

med konstitutorial

avgång

eller

ny anställning
lingen av denna personal
inrättades,
innan Televerket
verket
verket
fick

och

för

accepterat

förtida

pensions-

För

att ombesörja
förhandla
för statens

avveck-

räkning
att
särskild
upplöstes,
Telemyndighet
en
under avveckling
TUA.
fattade beslut om att TeleRegeringen
i framtiden
skulle anses vara motsvarat
av TUA, som på så sätt

arbetsgivaransvar

tivavtal

och som varken
i något bolag.

ålades

arbetsskyldighet

de

för den kvarvarande
kvarvarande

hos Telia-koncemen

gare hade haft hos Televerket.

anställda

personalen.
med

i samma

Genom

konstitutorial

omfattning

kolleksedan

som de tidi-
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personal

Postverkets

till Posten AB och
Postverkets verksamhet
Den l mars 1994 överfördes
och de flesta
verksamhet
Postverkets
Huvuddelen
dess dotterbolag.
av
AB. En särSverige
dotterbolaget
till
Posten
övergick
dess
anställda
av
PAO

avvecklingsorganisation

- övertog
for de arbetstagare
Postverkets
som hade kvar sina
Detta skedde till följd av ett
efter bolagiseringen.
statliga anställningar
skulle anses motregeringsbeslut
av innebörd att Postverket i framtiden
svarat av PAO.
det s.k.
slöts i januari 1994 ett kollektivavtal
Infor bolagiseringen
å ena sidan och arbetsmellan Postverket
arbetsskyldighetsavtalet
på andra sidan. I förhandST och TCO-OF/S
tagarorganisationema
skild

Postverkets
arbetsgivaransvar

myndighet

skulle medge de anställatt arbetsgivaren
från sina konstitutorialanställningar
tjänstledighet

antecknades

lingsprotokollet

da som så önskade
i Posten AB eller något av
under den tid som de var tillsvidareanställda
statligt
ålades de kvarvarande
Genom kollektivavtalet
dotterbolagen.
arbetsockså
anställda
utöver sin statliga tjänstgöringsskyldighet
en
vid Posten AB

skyldighet

rör från Postverket.

i verksamhet

eller dess dotterbolag

begränsades

i bolagen

Arbetsskyldigheten

som härdock till

for bolagiseringen
den ort där den anställde var placerad vid tidpunkten
Vidare
anställningsavtal.
aktuellt
för
och förklarades
gälla inom ramen
med
uttalades att en konstitutorialanställd
en
som förenade sin tjänst
annan tjänst
motsvarande
ket

och

i båda dessa tjänster. Ett
var arbetsskyldig
slöts strax därefter mellan Postverfrån Arbetsefter delegation
tillkom
Avtalen

hos Postverket

arbetsskyldighetsavtal

SACO-Posten.

av regeringen genom beslut i februari 1994.
kunde
Arbetsdomstolen
har härefter
prövat
om staten verkligen
ålägga en konstitutorialanställd
att arbeta i Posten Sverige AB, som är
1996 nr 113 konstaterar
till Posten AB. I sin dom AD
ett dotterbolag

givarverket

och godkändes

att den anställde var skyldig att inom ramen för sin konstihos bolaget.
arbetsuppgifterna
de aktuella
utföra
tutorialanställning
ändrad
i grunden.
ha
blivit
ansågs
inte
hans
tjänst
Beskaffenheten
av
domstolen

Det skall

anmärkas

att han utförde

precis

samma

arbetsuppgifter

som

tidigare.
i TUA
med verksamheten
i PAO bedrivs tillsammans
arbetshar
kommittéform.
Myndigheten
i
enmansmyndighet
som en
för alla tidigare Tele- och Postverksanställda
givaransvar
som har kvar
ingår bland annat att teckna
I ansvaret
anställningar.
sina statliga
och att ta ett övergripande
kollektivavtal,
att agera i tvisteforhandlingar
Verksamheten

arbetsgivaransvar
ansvaret

i arbetsledningsfrågor.

och den praktiska

löpande

Det

hanteringen

dagliga
av olika

arbetslednings-

personalären-
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den sköts
AB

dock

av bolagen. Enligt avtal mellan regeringen
Posten AB svarar bolagen for administration

respektive

kostnader

som avser de kvarvarande

Chalmers

personal

Statliga

Chalmers

och biskopar

och Telia
och löne-

konstitutorialanställda.

tekniska

högskola ombildades
den l juli 1994. HögChalmers
tekniska
högskola
AB.
Bolaget ägs av en
nu av
stiftelse som har bildats av staten.
Alla som var anställda vid Chalmers tekniska högskola erbjöds
anställning
i det nya bolaget. Bland de anställda fanns lektorer och andra
skolan

drivs

Vidare fanns professorer med fullmakter.
I den
som hade konstitutorial.
mån dessa personer
accepterade
i bolaget fick de
nya anställningar
samtidigt tjänstledigt
från sina statliga tjänster, som placerades vilande
vid Göteborgs

universitet,

de nämna
maktsanställda

Tekniska
högskolan i Stockholm
eller Högde senare lämna bolaget kan de kräva att få arbeta
statliga
arbetsplatserna.
De konstitutorialeller fulli bolaget törsom tackade nej till nya anställningar

flyttades

till

skolan

i Luleå.

Vill

vid

direkt

4.3.4

statliga

högskolorna.

Anställningstryggheten

I avsnitt

enligt

de nämnda

4.2.1 ovan har jag redogjort

anställningsskyddslagen

tagsöverlåtelser.

Jag har bland

ningsskyddslagen

innebär

anställningsavtal

och

för de särskilda

numera gäller
annat redovisat

att rättigheter

skyddsregler

för arbetstagare

som
vid före-

att regeln i 6 b § anställoch skyldigheter
på grund av

anställningsförhållanden

går över automatiskt.
skall fortsätta att
är att anställningsavtalen
av bestämmelsen
tillämpas som om ingen överlåtelse
ägt rum över huvud taget. Den nya
arbetsgivaren
träder automatiskt
in i den tidigare arbetsgivarens
ställe
och kan sedan ändra anställningsvillkoren
och utöva arbetsledningsInnebörden

rätten

på

arbetsgivaren
hade kunnat.
samma sätt som den tidigare
har jag pekat på att varje arbetstagare måste ges möjlighet
att
motsätta sig övergång till den nya arbetsgivaren.
Vidare

Alternativet
för de präster

ringen

inte

att motsätta sig övergång kan knappast vara intressant
Eftersom
staten efter relationsändsom saknar fullmakt.

längre

kommer

verksamhet
alls
att driva någon kyrklig
eventuellt
sig
övergång
motsätter
sägas upp på
som
grund av arbetsbrist.
De som har fullmakt
kan däremot tänkas fundera över möjligheten

måste

de präster

att motsätta

grund

sig övergång.

av arbetsbrist.

Dessa präster

kan nämligen

För dem och deras arbetsgivare

inte sägas upp på
är det därför vik-
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mån klargörs

tigt att det i möjligaste
om de går över eller

motsätter

anställningstrygghet

Vad

vilka

sig. Vad

händer

med

konsekvenserna
deras

kan antas bli
förstärkta

med deras

händer

arbetsskyldighet

Vad

händer med deras löneutveckling
inte förändras vid själva
är att anställningsavtalen
bör inte vidta förändDen nuvarande arbetsgivaren
består däranställningsvillkor
Samtliga
räkning.
ringar för förvärvarens
Men
relationsändringen.
för
för i grunden oförändrade
över tidpunkten
därtill. Antingen
anslutning
kan ändå inträffa i omedelbar
förändringar

Utgångspunkten

relationsändringen.

fattar beslut av arbetsledande
av att den nya arbetsgivaren
träffar nya kollekarbetsgivaren
den
karaktär eller till följd av att
nya
tivavtal. Frågan för den enskilde prästen blir då i vad mån anställningskan antas bli förändrade
och löneutveckling
arbetsskyldighet
trygghet,
på
eller kollektivavtal
arbetsledningsbeslut
arbetsgivarens
den
nya
av
sig.
han
motsätter
sätt som inte kan antas ske om
Den som en gång har fått en fullmakt
anses inte kunna fråntas denna
till

följd

innebär, som redovisats ovan i avsnitt
Det har i olika sammanhang
uppsägning.
skydd
mot
ett
förflyttning
beslut
gjorts gällande
att ett
av en fullmaktsanställd
om
präst skulle kunna innebära att prästen i fråga får en ny statligt reglerad
Inga nya prästtj änster
och att han därvid mister sin fullmakt.
anställning

ställning.

Fullmaktsanställningen

främst

4.1.10,

tillsätts

numera
fullmaktsställningen

med fullmakt.

Detta

skulle
andra

betyda att den prästerliga
Ett
fullmaktsställningar.

än
är svagare
Om så kunde
sådant synsätt är enligt min mening ohållbart.
fullmakten
i praktiken inte innebära något uppsägningsskydd.

styrelse

skulle

kunna

kringgå

ske skulle
En stifts-

genom att först förskulle sedan kort därefter

uppsägningsförbudet

till en annan tjänst. Domkapitlet
innebär en omstart
kunna säga upp honom. Synsättet att förflyttningen
fog för sig på den tiden då begreppet tjänst inte alltid
hade möjligen
Då var det
anställning.
ansågs ha samma innebörd
som begreppet
fullmakt.
med
tillsattes
pastoratstjänst
ordinarie
så
varje
dessutom
att
fick
fråga
i
ansågs innebära att prästen
Om förflyttningen
en ny tjänst
fråga om en tjänst tillsatt med
så var det i alla fall även fortsättningsvis
måste jämfullmakt.
Som framgått
ovan anser jag att förflyttningen

flytta

prästen

Oavsättligheten
ställas med en omplacering.
Jag finner visst stöd för mina slutsatser

kan inte påverkas
i lagförarbetena.

därav.

När kyrko-

DärSFS 1988:183.
upphävdes prästanställningslagen
kap.
33
förflyttning
bestämmelse
att kyrkolagens
om
i prästanställningslagen
lO och 11
18 § var avsedd att motsvara
i sak
inte innebar någon förändring
samt att den nya bestämmelsen
141
uttalades
a. prop. s.
att
1991/92:85
prop.
s. 137 f.. Vidare
han
upphör
anställning
bestämmelse
prästs
kyrkolagens
att
om
en
om
får en ny statligt reglerad tjänst 35 kap. 10 § var avsedd att motsvara

lagen
vid

tillkom

uttalades

SOU 1997:44
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vissa
och

bestämmelser
2 kap.

i gamla

LOA om s.k. tjänsteförening
7 kap. 13 §
den
bestämmelsen
inte innebar någon
samt att
nya
sak. Förflyttningsregeln
i kyrkolagen
fick
också en

1 §

förändring

i

utformning

starkt
liknar
motsvarande
som
När prästanställningslagen
tillkom

ningslagen.

om den sakliga innebörden
snart till dessa uttalanden.

prästanställningslagens
skaffades

för

motiverades
133.

och biskopar

prästanställ-

av förflyttningsinstitutet.
Först vill jag dock notera

Jag återkommer

knapphändigt
helt enkelt

att det var med
fullmakt
avförändringen

som anställningsformen
Den
av pastoratspräster.

nyanställningar

Där fastslogs

i

vissa uttalanden

tillkomst

ytterst

regler
gjordes

i propostionen

att prästtjänster

prop.
frånsett

1987/88:31

inte längre skulle tillsättas
med fullmakt.
Vidare
omnämndes
dittills
hade haft ordinarie
tjänster.
Angående
pastoratsprästema

föreslagna

förflyttningsbestämmelsema

des följande

a. prop.

s.

biskopstjänster

iprästanställningslagen

att
de

uttala-

s. 145.

"Ändringar i indelningen
innebär också ändringar i den prästerliga
tjänsteorganisationen.
Det behövs därvid en smidig ordning för att åstadkomma en personalrörlighet med tillgodoseende av anställningstryggheten.
Alternativet till möjligheten att förflytta en präst är uppsägning
grund av
arbetsbrist eller en frivillig uppsägning, varvid prästen själv har att söka en ny
anstälhiing. Jag vill också erinra om att flera remissinstanser med anledning
av förslaget om tidsbegränsad anställning för nyprästvigd har framhållit att
svenska kyrkan inte vill medverka till en ordning där det finns en risk för att
få ett vigt prästerskap som inte innehar prästtjänster. Jag har anslutit mig till
synsättet att en prästvigning innebär att prästen träder i hela kyrkans tjänst i
Med detta synsätt anser jag att förflyttningsmöjligheten
bör
ett stift. ...
behållas för vissa fall. Det gäller framför allt den situationen att en kyrkoherdetjänst blir övertalig i samband med en pastoratsreglering. Stiftsstyrelsen
bör då ha rätt att förflytta innehavaren av en tjänst som skall dras in till en
annan motsvarande tjänst i Stiftet."
Vidare

uttalades

svarigheter

valslagen

a. prop. s. 229 att bestämmelserna
hade sina moti 37 och 39
prästvalslagen
SFS 1957:577.
När präst-

ännu gällde
med fullmakt.

och komministertjänster
var alla kyrkoherdeför en kyrkoherde
En skyldighet
eller komminister att låta sig förflyttas
till en annan tjänst av samma slag innebar
Även
alltså inte att prästen i fråga gick miste om sin fullmaktsställning.
i den nya pastoratstjänsten
hade han fullmakt.
Någon bestämmelse
mottillsatta

svarande
eller

35 kap.

lO § kyrkolagen

i prästvalslagen.

fanns varken

Motsvarande

i prästanställningslagen

bestämmelse

fanns i stället i gamla
7 kap. 13 §, som i den delen då gällde även präster. I den senast
nämnda lagregeln
föreskrevs
att den som hade fått en annan statligt
reglerad anställning
därmed miste den anställning han hade om anställ-

LOA

ningama

inte enligt

förenas.

I kyrkolagens

6-17-0375

kollektivavtal
bestämmelse,

eller

föreskrifter

som utformats

fick
av regeringen
med gamla LOA
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har angetts att detsamma gäller den som fått en annan
som förebild,
Rubriken
till
statligt reglerad "tjänst". Därmed måste avses anställning.
vid ny
upphörande
har också fått lydelsen "Anställningens
lagrummet

anställning".
jag nu redovisat leder mig alltså till slutsatsen att
och att denna inte
betraktas
som en omplacering
inte innebär att
får
Om
förflyttningen
anställning.
innebär att man
en ny
bortinnebär den inte heller att fullmakten
man får en ny anställning
De lagförarbeten

bör

förflyttningen

faller.
makten

Jag finner

därför

inte något

skulle

vara svagare
Här bör dock påminnas

belägg

för att den prästerliga

full-

än andra fullmakter.

om att det kan finnas andra synsätt. Frågevid
aktuell
i ett mål som har anhängiggjorts
ställningen
är delvis
avgjorts.
arbetsdomstolen
A 64/96, men ännu
inte kommer
arbetsgivaren
Eftersom
den nya kyrkliga
att kunna
ändra

anställningsvillkoren

i

anställningsförhållandena

och

vidare

anställän staten skulle ha kunnat, kommer det förstärkta
s.k.
oavsättligheten
innebär
den
fullmaktsställningen
som
med fullmakt
finnas kvar för de arbetstagare
som automatiskt
- att
för den nya
blir
inte
möjligt
arbetsgivaren.
Det
övergår till den nya

utsträckning
ningsskydd

att ensam besluta om en annan ordning. Inte heller blir
för kollektivavtalsparterna
att förhandla bort skyddet. Även
den som väljer att stanna kvar behåller sitt förstärkta anställningsskydd.
Oavsättligheten
utgör således inget skäl att motsätta sig övergång.

arbetsgivaren
det möjligt

För tydlighets
att präster

skull

och biskopar

ningstrygghet

bör klargöras
anser jag att det i införandelagen
behåller
med
fullmakt
sin anställanställts
som

efter övergången.

kan man fråga sig om oavsättligheten
är lika mycket värd
Möjligen
hos en association
som hos en kyrkokommun
av trossamfundskaraktär
eller stiftet
eller hos staten. Vad händer om församlingen,
pastoratet
Svaret på fråläggs ner Hos vem kan man då hävda sin oavsättlighet
gan bör ligga i det lagfästa
rikstäckande.
Om exempelvis

på att Svenska kyrkan skall vara
något pastorat läggs ner måste dess verk-

kravet

tas över av något annat organ inom Svenska kyrkan. Pâ samma
sätt som vid den relationsändring
som nu förestår kommer då anställövergå till det
och anställningsförhållanden
ningsavtal
att automatiskt
där.
nya organet. Och då gäller oavsättligheten
samhet

Samma
maktsanställd

anställningstrygghet
oavsett

kommer

om denne accepterar

således

att gälla
eller

övergång

för

en full-
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1.3.5
Nästa

Arbetsskyldighet
fiaga

blir

kollektivavtal,

i dag

löneutveckling

den nya arbetsgivaren,
genom eget beslut eller i
förändra
för den präst
arbetsskyldigheten
med fullmakt.

o
lan

tänkas

som i dag äi anställd
Ovan i avsnitt 4.1.9
dighet

och

och biskopar

har jag redogjort

både vidsträckt

för att prästemas arbetsskyloch förhandlingsbar.
Så länge annat inte

framgår av anställningsavtalet
torde de liksom arbetstagare på arbetsmarknaden
i övrigt vara skyldiga att på kollektivavtalets
villkor
utföra
allt arbete för arbetsgivarens
räkning som faller inom ramen för kollektivavtaiet
och som tar ett naturligt
samband med arbetstagarens
allyrkeskvalifikationer.

De är dock inte skyldiga att underkasta sig
innebä
att deras tjänster i grunden förändras.
som
Vad sun nu sagts gäller .ned all sannolikhet
oavsett om de har fullmakt
eller
Efter relntionsändringen
gäller samma förhållanden
för dem
männa

sådana arbetsoider

som övergår till
över tidpunkten

den ny arbetsmvaren.
Drgen
:betsskyldighet
för relationsäis.
ocl.
kan sedan ändras
igen

består

genom
i samma utsträckning
som i
dag. Detsamma kommer att gälla för dem som motsätter sig övergång. I
båda fallen gällt- att
t blir e nytt organ som är arbetsgivare och får
.
mölligaet
avtala
elle
beslua om arbetsskyldighet.
för
Arbetsgivare
att
de.. enskilde prästen blir antingen överlämna
/ndigheten eller också
J
det kyrkliga
organ som pekas ut som arbet
genom lagen om
med len kommande
kyrkoordningen.
Svenska kyrkan i kombination
I
vilket f"
helst
det
måste
bli
rimligen
fråga
som
om en arbetsskyldighet
kollektivavtal

inom

eller

Svenska

i praktiken

blir

agbetsledningabeslut

kyrkan.
några

Jag återkommer
skillnader

till

vad gäller

detta i nästa avsnitt.

Om det

arbetsskyldighetens

omfatt-

för den som automatiskt
går över jämfört
med den
välj er att motsätta sig kan alltså inte förutses och utredas
Även löneutvecklingenÄär
De
en förhandlingsfråga.
sig övergångkan inte förutsättas bli omfattade av samma

ning

och

som eventuellt
i förväg.
som motsätter
kollektivavtal

löneutveckling som de som går över och får en ny arbetsgivare.

4.3.6

Fullmaktsanställda

som

motsätter

sig

övergång

anställdamed fullmakt har inget att vinna på att
som inte är
motsätta sig övergång. Def-får, som ovan framgått, i sådant fall räkna
med att bli uppsagda.
Präster
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Men om en präst eller biskop med fullmakt
över
motsätter sig att
innebär
till den nya arbetsgivaren
kan han inte sägas upp. Fullmakten
just ett skydd mot uppsägning.
inte se
avsnitten,
Jag kan, som framgår av de närmast föregående

några

Men

övergång.

med att motsätta sig
att några präster väljer det
anställning
i sin nuvarande

fullmaktshavaren

för den enskilde

fördelar

det kan ändå inte uteslutas

att kvarstå
för prästerna
dag
I
åtskilliga
är arbetsgivaransvaret
främst av
företräds
och staten. Staten
delat mellan kyrkokommunema
är att det är staten
domkapitlen.
Av särskilt intresse i detta sammanhang
Dessa kan komma

alternativet.

år framöver.

under

som har
innehåll.

formulerat

de

regler

som

ger

fullmaktema

sitt

speciella

ankomma på en
ser saken måste det även i fortsättningen
för en
arbetsgivaransvaret
myndighet
statlig
att ta det formella
till
den
övergång
sig
väljer
fullmaktsanställd
motsätta
att
nya
som
Som jag

arbetsgivaren
avsnitt

4.2.7

och att stanna i tjänst hos den gamla. Därför
blir arbetsgivare
föreslagit
att Kammarkollegiet

personer.
Två frågor

uppkommer

sedan detta ställningstagande

måste det klargöras

det första

vilka

regler

villkor

i

för dessa

har gjorts.

För

som skall gälla för de präster
under Kammaranställning,

kvarstår
i sin gamla
som eventuellt
För det andra måste
arbetsgivaransvar.
kollegiets
uc-;uñeras och finansieras.
uppgift i sammanhang.

Prästens

har jag

Kammarkollegiets

hos Kammarkollegiet

Först vill jag notera att jag utgår från att samtliga biskopar kommer att
i dess nya gestalt. En
inom Svenska kyrkan
övergå till anställning
utanför
den naturliga
ställer
sig
kyrkan
ledare
för Svenska
som
för
innebär är inte längre trovärdig
som relationsändringen
därför
handlar
följande
i det
sin uppgift som ledare. Vad jag beskriver
för präster som motsätter sig övergång och därför
enbart om villkoren
förda till Kammarkollegiet.
får sina anställningar

förändring

Kyrkolagens
För

bestämnze/ser

en präst som
Kammarkollegiets

motsätter

sig

arbetsgivaransvar

övergång
bör

och

därmed

ställs

under

anställningsförhållandena

ändras så lite som möjligt.
I dag regleras prästanställningarna
kommer
Kyrkolagen
bestämmelser.
till stor del av kyrkolagens
att
bestämrelevanta
föreslår
vid relationsändringen.
Jag
upphävas
att
för en präst
tillämpas
ändå även fortsättningsvis
melser i kyrkolagen

lämpligen
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och biskopar

fått arbetsgivaransvar
för. De bestämmelser
jag
som Kammarkollegiet
tänker på är de som rör skyldighet
att utöva annan tjänst, bisysslor
anställnings
upphörande,
disciplinansvar,
åtalsm.m., arbetskonflikter,
anmälan,

och

avstängning

läkarundersökning.

Det

bör

efter

rela-

tionsändringen

beslutar
vara Kammarkollegiet
som på arbetsgivarsidan
som dessa bestämmelser
avser. De berörda prästerna har
sin möjlighet
att välja bort de kyrkliga arbetsgivarna.

i frågor
utnyttjat

Arbetsskyldighet
Kammarkollegiet

måste

för staten kunna dra nytta av
som företrädare
prästers arbetskraft.
Prästema
har i dag en vidsträckt
arbetsskyldighet
se ovan avsnitt 4.1.9 och 4.3.5.

dessa

Arbetsskyldigheten
förhållandet

mellan

blir

i

en del
av anställningsoch den enskilde präst som fått
Anställningsavtalet
sätter gränser för vilka

sin anställning

flyttad

arbetsuppgifter

Kammarkollegiet

att utföra.

prästens

Mot

ålägga prästen
arbetsuppgifter
innebära

dit.

vilja

Detta

då kommer

att kunna
Kammarkollegiet

kommer

att i någon större utsträckning
inom

Svenska

att anställningen

betyder

sysselsättning

framtiden

Kammarkollegiet

kyrkan.

i grunden
ordnas

prästen
enskilde
prästen

också

att den

någon

arbetsgivare

Andra

annat än prästerliga

ålägganden

skulle

förändrades.

att Kammarkollegiet

för

utföra

ålägga prästen
inte att kunna

i första

inom

hand bör eftersträva

Svenska

kyrkan.

Det

att
betyder

måste

till
acceptera
att "bli uthyrd"
i Svenska kyrkan
till vilket
han
tidigare
hörde jfr
AD 1996 nr 113. Även om det fomiella
arbets.givaransvaret
ligger hos Kammarkollegiet
blir prästen således, liksom i
dag,
skyldig
sådana
prästerliga
arbetsuppgifter
att utföra
som
arbetsgivaren
honom
anvisar
inom stiftet.
Det dagliga
och direkta
inom

det

stift

arbetsledningsansvaret
Svenska
För

kommer då att ligga hos den arbetsgivare
arbetskraften.
hyr
som
skull anser jag det lämpligt
tydlighets
att iinlörandelagen

inom

kyrkan

slå

fast

föreligger
inom
det stift där prästen
att arbetsskyldighet
vid
utgången av år 1999 hade sin anställning.
Givetvis
bör det vara möjligt att i det enskilda fallet avtala om andra
Även detta bör framgå
arbetsuppgifter.
av införandelagen.

Löneutveckling

m.m.

En präst som motsätter sig övergång och därför får sin anställning
Kammarkollegiet
kan inte påräkna
samma löneutveckling
andra präster.
Han kan inte heller räkna med att erbjudas
till

möjlighet
skärs.

till

kompetensutveckling.

Möjligheten

att göra

förd
som

samma
karriär
be-
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Överförd
till
fått
sin fullmaktsanställning
Om
som
en präst
anställning
inom
vill
till
ändrar
och
gå
sig
över
Kammarkollegiet
senare
Prästen får söka den önskade
Svenska kyrkan
gäller följande.
anmåste
med andra. Om han får anställningen
i konkurrens
ställningen
I den nya anställningen

fullmaktsanställningen.

han säga upp sig från
får han ingen fullmakt.

uppgifter

Kammarkollegiets

Arbetsgivaransvaret

kommer

att

förhållande

de åligganden
motsvara
till sina anställda.

som

den

enskilde

prästen
har

arbetsgivare

varje

i

skall uppfylla vad
att Kammarkollegiet
som gäller för anställningsförhållandet.

för det första

betyder

Detta

till

i förhållande

åligganden

Kammarkollegiets

som krävs enligt de lagregler
Jag föreslår som framgått att flertalet nu gällande sådana bestämmelser
för en präst som motsatt
skall tillämpas
i kyrkolagen
även i framtiden
skall
besluta i frågor som
då
och att Kammarkollegiet
sig övergång
arbetspå kyrkliga
ankommer
bestämmelserna
de nämnda
enligt

givarorgan.
En

andra

följd

av

anställningsförmåner

till

staten inte i dag.
kyrkokommunema.

Ansvaret

Kammarkollegiet

arbetsgivaransvaret

betala

skyldigt

blir

Kammarkollegiet

arbetsgivaransvar

Kammarkollegiets
att
i fråga.

prästen

Att

för

avtalad

Någon

att betala lön
nu hamnar

lön

och

är att
andra
har

sådan skyldighet
till

präster

ligger

på

på

staten
- genom
del i
ofrånkomlig
har
i
dag
på
beror
att staten
en
denne
och
för den fullmaktsanställde
att
prästen
ansvaret

hos Svenska kyrkan i
att motsätta sig övergång till en anställning
dess nya gestalt. Gentemot
prästen blir det alltså med nödvändighet
eller KamHur staten
staten som svarar för att lön utbetalas.
kostnader
för de
skall kunna få täckning
markollegiet
som detta
ansvar innebär kommer jag till längre fram.
Vidare
blir det Kammarkollegiet
som får anvisa prästen arbets-

väljer

uppgifter.
Svenska
honom

kollegiet

Eftersom

kyrkan

bör

sysselsättning

ingår

prästen

att vara arbetsskyldig
i första hand försöka

kommer

Kammarkollegiet
där.

Detta

uthymingsavtal

får
med

ordnas

någon

inom
bereda

på så sätt att Kammararbetsgivare
som

kyrklig

för verksamhet
inom det stift där prästen vid utgången
ansvarar
kommer
arbetsledningen
1999 hade sin anställning.
Den praktiska
Sådana arrangemang
att utövas av den som har hyrt arbetskraften.
inte

ovanliga

på arbetsmarknaden

utan

förekommer

exempelvis

av
då
är
be-
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träffande

före

sloivbyråer.

detta

och biskopar

affársverksanställda,

Uthyrningama

hos konsultföretag
och vid
inte att arbetstagarna byter arbetskommer
hela tiden att ligga kvar hos

innebär

givare, utan arbetsgivaransvaret
Kammarkollegiet.
Långsiktiga
avtal bör eftersträvas.
Avtalen
sannolikt individanpassas i stor utsträckning.
I tvister som rör anställningsförhållandet
blir staten genom
markollegiet
part på arbetsgivarsidan.

måste
Kam-

Finansieringen
Kostnaderna

för Kammarkollegiets

kan knappast

beräknas

uppgift

ännu. De beror

främst

som överlämnarmyndighet
av hur många som väljer

att motsätta sig övergång. Jag har ingen anledning att tro annat än att
det blir en ytterst begränsad skara
några
det valet.
- om ens
- som gör
Hur det faktiskt blir kommer dock inte att kunna stå klart förrän strax
innan relationsändringen.
Vad som förekommer
på kyrkomötet
våren
1999 får naturligtvis
stor betydelse för prästernas val.
Den som hyr en prästs arbetskraft
bör naturligtvis
i gengäld åta sig
att betala Kammarkollegiet
för detta. På så sätt kan lönekostnaderna
finansieras med intäkter från den som utnyttjar arbetskraften.
De kyrkliga
arbetsgivarna måste själva få avgöra om de vill hyra
någon arbetskraft
från Kammarkollegiet.
De präster som det blir fråga
om har själva aktivt motsatt sig anställning inom Svenska kyrkan i dess
förnyade form. Arbetsgivama
inom Svenska kyrkan kan därför, enligt
min

mening,

göring.

inte

vara skyldiga att bereda
Skall tjänstgöring
kunna ordnas inom

bygga på frivilliga
de kyrkliga
De

avtal mellan

arbetsgivarna

kyrkliga

dessa arbetstagare
Svenska kyrkan

Kammarkollegiet

tjänst-

måste det

som arbetsgivare

och

som köpare av arbetskraft.
möjlighet
att välja

arbetsgivarnas

om de vill hyra
nödvändighet
en viss
risk för att statens lönekostnader
för någon eller några präster inte kan
bli täckta med intäkter
på grund av hyresavtal.
Om Svenska kyrkan
exempelvis
anser att en viss präst med anställning vid Kammarkollegiet
inte förvaltar
sitt ämbete
på rätt sätt, blir
den prästen
med all
sannolikhet
inte uthyrd till någon arbetsgivare inom Svenska kyrkan.
arbetskraft

Skulle

från

den situationen

sig övergång

motsätter

arbetsgivare
prästen

Kammarkollegiet

inom

finansieras

innebär

med

uppkomma
och sedan

Svenska

kyrkan

först
att någon präst med fullmakt
inte heller kan hyras ut till någon
måste alltså lönekostnaderna
för den

på annat sätt än genom hyresintäkter.
Ansvaret
för att betala lön till prästen i fråga ligger,
som ovan
anförts, ofrånkomligen
på staten. Men arbetskraften
står till Svenska
kyrkans förfogande eftersom prästen kommer att
vara arbetsskyldig hos
arbetsgivarna
inom det stift han hört till. Det är därför i och för sig
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rimligt

mellan

avtal

tar

ansvar

kostnaden

for

oavsett

om

utnyttjas.

förslag

Mitt

kyrkan

Svenska

att

arbetskraften

är att frågan aktualiseras
staten och Svenska kyrkan
tänkbara

olika

1999. Det finns

lösningar.

rörande

i de förhandlingar
måste

som
En väg att

äga rum under
kan vara att i

kapital
lämna en del av kyrkofondens
inte
hyresintäkter
händelse
för
den
disponera
till Kammarkollegiet,
att
En
är
att
för någon präst.
lönekostnaderna
kan finansiera
annan väg
för det fall den situationen
Svenska kyrkan åtar sig betalningsansvar
Inom Svenska kyrkan kan det sedan bestämmas på
skulle uppkomma.
med relationsändringen

samband

vilken

nivå

fördelen

bör

kostnadsansvaret

ökar

sannolikheten

att

stanna.
for

att

medför

modell

Denna

sysselsättning

skall

den
kunna

erbjudas.

änstebostäder

4.3.7

har inte särskilt
tjänstebostäder
och biskopars
om prästers
skäl
funnit
att ta upp den,
Jag har ändå
nämnts i utredningsdirektiven.
del av många prästers
utgör en betydelsefull
eftersom bostadsvillkoren
Frågan

och alla biskopars
Det finns

statliga

den

än präster och biskopar som
är
En grundtanke i riktlinjebeslutet
skall
minimeras.
kyrkan
Svenska

i dag inga andra yrkesgrupper

har lagreglerad
att

anställningsavtal.

tjänstebostadsrätt.
regleringen

av
om biskopars
att upphävas. Även förordningen
upphävas.
därav
följd
bör
och prästers tjänstebostäder
som en
upphör blir det
När författningsregleringen
av tjänstebostäderna
naturligt
som skall gälla för
att träffa kollektivavtal
om vilka villkor

Kyrkolagen

kommer

i en anställning
som präst eller biskop. Jag utgår från
kommer
att
övriga tjänstebostäder
och
biskopsgårdar
att prästgårdar,
för
präsarbetsgivare
blir
kunna disponeras av de kyrkliga
organ som

tjänstebostadsrätt

terna respektive biskoparna.
Om ett sådant kollektivavtal

biskopar

för sin tjänst

gällande

Skatteregler

kommer
att innebära att präster eller
skall denna förmån enligt
får en bostadsfönnån,
biskopen och beläggas
eller
beskattas hos prästen
hos arbetsgivaren.

med arbetsgivaravgift

Prästers
Det finns
Den

många

slutsatsen

rörande
av

tjänstebostäder

den

fördelar

drog

med det nuvarande

också

kyrkoberedningen

tjänstebostadssystemet
14 september

schabloniserade

1993,

se
dnr

dess rapport
C93/890/Ky.

efter
till

systemet.

sina överväganden
Civildepartementet
När

en präst

söker
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Präster

i en församling
kan han
som håller med tjänstebostad
vad han kommer att få betala för bostaden. Han slipper betala
för sitt boende.
kan
Pastoratet
överyta
som han inte behöver

anställning
beräkna
för

beräkna

sin kostnad

för

och vilken

tjänstebostaden

kostnadstäckning

kan

på
att betala sociala avgifter
ge. Det blir aldrig aktuellt
Även
kostnaden
för sådan yta som inte är motiverad
bostadshänsyn.
av
har fördel av systemet, på så sätt att den schabloSkattemyndigheten

hyran

niserade

undviks.
Innan
att tvist
schablonen
infördes visade det sig många gånger vara en svår och udda
i
och processa
uppgift
att beräkna
av boende
om förrnånsvärdet
prästgård.

beräkningsmetoden

leder

till

kan det
är svåra att se. Naturligtvis
tänkas att enstaka präster anser att 100 kvadratmeter
är for mycket att
betala hyra för, men det stora flertalet uppfattar såvitt jag förstått gränsynvinkel
sett finns inga beaksen som väl avvägd. Från pastoratens
sida
skulle
det
kunna anföras att
tansvärda
nackdelar.
Från statens
Nackdelarna

med

systemet

intäkterna
av skatt och sociala avgifter borde öka om den schabloniserade jämkningen
avskaffades.
Själv är jag dock inte övertygad
om att
intäktsökning.
sådan
skulle
leda
till
Det
någon
påtaglig
förändring
en
förutsättas

att Riksskatteverket
för sina hittillsvarande
bedömningar

måste

motsvarat

haft fog

hyrorna väl har
att de fastställda
haft
boende. Togs
har
sitt
prästerna
genom
som
i
skulle det för övrigt kunna bli så att prästgårdama

de förmåner
bort

jämkningen
ökad

och skattemyndighetema

utsträckning

säljs,

får stå tomma

eller

hyrs ut till

andra,

som är
att betala mera än prästerna.
och levande
kulturarv.
På den
Prästgårdama
är ett värdefullt
och i
svenska landsbygden
har dessa gårdar enligt en lång tradition

beredda

flera
lokala

bemärkelser

en del av den miljö som utgjort centrum i de
har i sitt nyligen
avgivna
Kulturarvsutredningen

varit

samhällena.

slutbetänkande

SOU
1996:128
föreslagit att skyddsregler,
som i viss
införs
i lagen
dem som i dag finns i kyrkolagen,
motsvarar
skydkulturminnen.
bör
miljöerna
Enligt
mening
1988:1229
min
om

mån

das också därigenom
får gälla för möjligheförutsättningar
att rimliga
på det sätt som ursprungligen
avsetts. Ett
ten att använda prästgårdama
effektivt
bevarande av byggnaderna
främjas om de bebos av människor
som naturligt
ser värdet i miljön.

Många
egentligen

prästgårdar
behövs

och andra

för prästens

tjänstebostäder

boende.

är större

Överytan används

än vad som
för försam-

Det är inte rimligt och skulle knappast vara möjligt att
få prästen att betala hyra för sådan överyta.
Staten har enligt riktlinjebeslutet
ett särskilt anspråk på att Svenska
kyrkans
verksamhet
skall vara rikstäckande.
Det kravet måste enligt

lingsverksamhet.

min

mening

innefatta

att kyrklig

personal

skall

finnas

tillgänglig

över
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hela landet.

att hitta

präst

att tillgå.

derna.

kan det vara mycket svårt för en
bostad, om inte tjänstebostad
lämplig
en
svårighet kan av andra skäl föreligga i storstä-

I glesbygdsförsamlingar

nytillträdande
finns
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I vissa

Samma

kan lägenheterna
vara så dyra att
för en präst att få lönen att räcka till boendet, om inte
villkor.
tjänstekan erbjudas på rimliga
Det nuvarande

storstadsförsamlingar

det inte är möjligt

tjänstebostad

underlättar

bostadssystemet
utgör
faktiskt

på så sätt en viktig förutsättning
skall kunna bedrivas.
kommer

Sammanfattningsvis

jag

sådana församlingar

verksamhet

för att rikstäckande
till

och

att nuvarande
Längre fram i detta

ståndpunkten

även efter relationsändringen.
på hur detta kan ordnas.

system

bör bevaras

avsnitt

skall jag ge några synpunkter

Biskopars

till

rekryteringen

tjänstebostäder

som anordnats i bis12.
Att bostäderna är
kopsgårdar eller på annat sätt se ovan avsnitt 4. l
.
hyresfria
framgår av kollektivavtal
det s.k. chefsavtalet,
som också

gäller

tjänstebostäder,

bor i dag i hyresfria

Biskoparna

landshövdingar.

exempelvis

finns,

hyresförhållandet

som nämnts,
vid relationsändringen.

upphävas

Vissa

andra

i författningar

bestämmelser
som kommer

om
att

och de
bör nya avtal slutas mellan biskopama
kommer
bli
deras
arbetsgivare
att
se
ovan avsnitt
organ som
4.2.1. I avtalen får det regleras vad som skall gälla i fråga om bostadsFör det fall
förmåner
med anställningen
förknippade
som biskop.
I det sammanhanget

kyrkliga

kommer att anvisas eller erbjudas fritt
på
att, liksom i dag, betala inkomstskatt
har jag inhämtat att de inte ser några
Från biskopama

biskopama

även i fortsättningen

boende

de också

blir

förmånsvärdet.

skyldiga

med nuvarande

problem

system.

värden.
Det finns
stora kulturella
skäl för staten att värna om dessa miljöer.
För egen del ser jag inte anledning
att föreslå några åtgärder från
för biskopama
i fråga om
förändra
sida
i
situationen
syfte
statens
att
deras bostäder.

Biskopsgårdarna

representerar

därför

Framtida

Frågan
internt

reglering
om förmånsbeskattning
vid Finansdepartementet.

dagen
Sagerska

1995
huset

beslutade
skall

band med beslutets

att

av tjänstebostäder
till
Bakgrunden
statsministerns

vara undantagen
uttalade
tillkomst

utreds

för närvarande
är att riks-

översynen

tjänstebostad

i

från förmånsbeskattning.
skatteutskottet

bet.

det

s.k.

I saml994/95:SkU
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för fri bostadsfönnån,
att nuvarande regler om skattskyldighet
som
innebär att värdering
sker efter ortens pris och att representationsskyldighet i hemmet kan vara en jämkningsgrund,
ligger i linje med de

grundläggande

i skattesystemet.

principerna

anledning

att vara mycket
Beträffande
statsministerns

hållanden

Enligt

fanns

utskottet

det

restriktiv

med att göra avsteg från reglerna.
tjänstebostad
ansågs dock så speciella för-

föreligga

Utskottet
pekade
att ett undantag
var motiverat.
nationella
bodde
intresset
statsministern
i en
att
av
bostad vari hans personliga säkerhet kunde garanteras. Vidare anfördes
ämbetets särskilda karaktär och den omständigheten
att en statsminister
särskilt

på det

regelmässigt
eftersom

ha en privat bostad vid sidan av tjänstebostaden,
kan sägas säkert hur länge han får disponera tjäns-

måste

det aldrig

tebostaden.

pekade utskottet

Härutöver

på att statsministerns
används för representation

bostad

på

så gott som uteslutande
av olika
Till sist noterades i
slag och att även den därför borde vara skattefri.
betänkandet
kan
att det även för andra kategorier
av tjänstebostäder
förmånsbeskattliknande
föreligga förhållanden
slag,
av
som gör att en

Harpsund

ning leder till
genomföra

resultat.

oskäligt

en översyn

Utskottet

och vidta

skulle
att regeringen
som kan anses erforder-

förutsatte

de åtgärder

liga.
Under

hand

har jag

inhämtat

att även prästernas och biskoparnas
tjänstebostäder
kommer
att omfattas av den översyn som nu görs. Jag
utgår från att mina överväganden
ovan kommer att beaktas i det sammanhanget
och ser därför inte någon anledning
att i detta läge föreslå

några lagstiftningsåtgärder

i frågan.

tas upp i de kollektivavtalsförhandmed biskopama
lingar och i de förhandlingar
som måste föregå relaBeroende på vad som kommer fram vid förhandlingartionsändringen.
Vidare

utgår jag från att frågan

kan det sedan finnas skäl för
na och vid den ovan nämnda översynen
försöka
med skatteförvaltnå
överenskommelse
parterna
att
en ny
ningen om schabloniserad
jämkning.
Prästemas
och skyldigheter
anställningsavtalen
rättigheter
enligt
kommer
inom
avsnitt

vid

Svenska
4.2.2.

övergå till de organ
att automatiskt
får
för dem se ovan
arbetsgivaransvaret
ta
som
De präster som i dag har tjänstebostad
eller personal-

relationsändringen

kyrkan

bostad har därför
relationsändringen.
delen

behålla denna bostad över
rätt att på samma villkor
Vill
ändra anställningsavtalet
i den
arbetsgivaren

får han försöka

nå en överenskommelse
1993 nr 61.

tagaren jfr bl.a. AD
Efter relationsändringen
bostadsnämnd,

som därför

ser jag ingen
bör läggas ned.

om saken med arbets-

uppgift

för

Statens

tjänste-
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Vad

SOU 1997:44

Myndighetsutövning
är myndighetsutövning

Vanliav begreppet myndighetsutövning.
eller annat bemyngen avses en befogenhet att med stöd av författning
digande av riksdag eller regering ensidigt besluta med bindande verkan
finns

Det

olika

definitioner

disciplinpåföljder,
skyldigheter,
rättigheter,
om förmåner,
enskilda.
förhållanden
eller andra jämförbara
gentemot
rättssubjekt.
avses såväl fysiska personer som juridiska

avskedanden
Med

enskilda

All

myndig-

i föranses vara uttryck för samhällets maktbefogenheter
hållande till medborgarna.
Det behöver inte vara fråga om att ålägga
eller
enskilda personer förpliktelser
utan kan också handla om tillstånd
befinner
andra gynnande beslut. Karakteristiskt
är dock att den enskilde

hetsutövning

Gäller det betungande beslut måste den
sig i ett beroendeförhållande.
rätta sig efter detta. Annars riskerar han att något tvångsmedel
används mot honom. Är det ett gynnande beslut kommer beroendeförhållandet
till uttryck på det sättet att den enskilde måste vända sig till
enskilde

myndighetsutövaren,
av författningsbestämmelsema
vars tillämpning
på området blir avgörande för rätten att få förmånen.
Även beslut som endast indirekt
får effekt, genom att de läggs till
kan ibland anses innebära
grund för senare direkt myndighetsutövning,
myndighetsutövning.
och en
mellan det allmänna
Förekomsten
av ett avtalsförhållande
samtidigt kan förekomma
inte att myndighetsutövning
eller
Ett kollektivavtal
i ett ärende som anknyter till avtalsförhållandet.
gälla vid sidan av en offentkan exempelvis
ett anställningsavtal
enskild

utesluter

eller

om disciplinär

bestraff-

gäller en rad särskilda
en kort översikt.

bestämmelser

i lag och

om tjänstetillsättning

reglering

ligrättslig
ning.

om myndighetsutövning

Rättsregler

För myndighetsutövning
Nedan

grundlag.

följer

I regeringsformen
6

som
överlämnas

uppgifter

används

uttrycket

myndighetsutövning

får
villkor
en
om på vilka
Där görs den begränsningen
att
ett privat rättssubjekt.
endast
får överlämnas
innefattar
myndighetsutövning

handlar
till

kap.

i ll

förvaltningsuppgift

som
med stöd av lag.
I förvaltningslagen
avgränsa

de ärenden

nikation

och krav

används
i vilka

uttrycket

bl.a. särskilda

på beslutsmotivering

myndighetsutövning

att
om aktinsyn, kommuFörvaltningstillämpas.

regler
skall

för

SOU 1997:44

och biskopar
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Om en förvaltningsuppgift
hos myndigheter.
lagen är endast tillämplig
gäller lagens regler inte där.
till ett privat rättssubjekt

har överlämnats

I brottsbalken
het, dels finns
allmän

sig

skyldiga

i två

myndighetsutövning

uttrycket

olika

i 17 kap. om brott mot allmän verksamm.m. Reglerna om brott
om tjänstefel
för personer som gör
straffansvar
verksamhet
föreskriver
våld
åtgärder som exempelvis
till myndighetshindrande
Dels finns

sammanhang.
mot

används

om tjänstefel m.m. föreskrisjälva i vissa situationer.

Reglerna

och bestickning.

mot tjänsteman
ver straffansvar

myndighetsutövama

för

regler

Brottsbalkens

regler

i 20 kap.

regler

gäller

även

i privata

myndighetsutövning

rätts-

subjekt.
används

I skadeståndslagen

omfattningen

bestämma

och

kommunernas

av
skall
i vissa fall. Där sägs i 3 kap. 2 § att staten eller kommunen
för
verksamhet
försummelse
fel
eller
i
skada som vållats genom

ansvar
ersätta
vars

för att
skadestånds-

myndighetsutövning

uttrycket

statens

staten eller kommunen
svarar. Detta skadeståndsaktuellt
även i fråga om myndighetsutövning
som
till ett privat rättssubjekt.

fullgörande
blir

således

ansvar
har överlämnats

i

myndighetsutövning
finns,
särskilt

till

i rätten

begränsningar

för prästemas
avsnitt

4.3.9

för

att ange vissa
gäller endast
Begränsningen

myndighetsutövning

uttrycket

används

I LOA

arbetskonflikter.

anställningar.

offentliga

del, i kyrkolagen.

regler

Motsvarande

Jag återkommer

längre

fram i ett

till konflikträtten.

används
av förvaltningsbeslut
om rättsprövning
får ske.
för att ange när en rättsprövning
uttrycket myndighetsutövning
Den
på ärenden hos förvaltningsmyndigheter.
Lagen är bara tillämplig
har lämnats över till ett
gäller alltså inte när en förvaltningsuppgift
I lagen

enskilt
I

1988:205

rättssubjekt.
JO-lagen

synsområde

och

omfattar

och uppdragstagare

JK:s tillanges att JO:s respektive
dels statliga myndigheter
samt befattningshavare
dels andra personer
knutna till sådana myndigheter,

.TK-lagen

som innehar tjänster eller uppdrag, varmed följer myndighetsutövning.
till ett
har överlämnats
Om uppgifter
som innebär myndighetsutövning
således inte subjektet
tillsynsområdet
omfattar
privat rättssubjekt
som
sådant, men väl de personer

Myndighetsutövning

som ägnar sig

i Svenska

kyrkan

myndighetsutövningen.

i dag

i dag flera olika former av myndigkyrkan förekommer
Vad man först tänker på är kanske beslut om kyrkotillhöoch beslut om upplåtelse av gravrätt. Sådan mynrighet, vigselärenden
Även beslut om utlämnanberör flertalet medborgare.
dighetsutövning
Inom

Svenska

hetsutövning.
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de av allmänna

förekommer
handlingar
i stor utsträckning
och räknas
Att besluta om upplåtelse av kyrka kan också
som myndighetsutövning.
Slutligen finns det en rad beslut
anses vara ett sätt att utöva myndighet.
har
med
göra
och som kan anses innebära
prästanställningarna
att
som

myndighetsutövning.
De grundläggande
balken.

Genom

reglerna

Vigseln

rättsverkningar.

För

dessa inte uppfylls

om vigsel finns i 4 kap. äktenskapsäktenskap. Det medför i sin tur en rad

ingås

vigselförrättningen

är förrättningen

Vigselförrättare
andra

vissa

gäller

formkrav.

Om

ogiltig g som vigsel. Rehöilga att vara
i Svenska kyrkan
sådana präster eller

är endast präster
befattningshavare
i andra trossamfund

som enligt den särskilda
förrätta
vigsel inom andra trossamfund
än
om rätt att
har förordnats
lagfama domare i
av Kammarkollegiet,

lagen 1993:305
Svenska

kyrkan

tingsrätt
beslut

samt de personer som länsstyrelsen
om förrättande
av vigsel får överklagas

Reglerna

kyrkolagen.

kyrkotillhörighet

om
Den

har förordnat.

En prästs

hos länsrätten.

i Svenska

finns

kyrkan

som döps i Svenska kyrkans
i Svenska kyrkan.
Barn skal
även

upptagen
Svenska kyrkan

ordning

skall

i andra

fall

i 3 kap.
alltid

bli

tas upp i
Vuxna skall

efter anmälan av deras vårdnr lshavare.
efter
anmälan
tas upp
ordning, om
om Je är dupta i evangelisk-luthersk
de är döpta i annan kr Iten ordning och begär undervisning
om Svenska
kyrkan eller om de som förberedelse
för dop begär sådan undervisning.
De som tillhörde
Svenska kyrkan när dessa regler trädde i kraft den l

januari

1996

anmälan.

har kvar

Det

sin tillhörighet.

ankommer

uppkommande

ärenden

Kyrkoherden

kan

Utträde

på församlingens
om kyrkotillhörighet
delegera uppgiften

dock

Beslut

om kyrkotillhörighet
församlingsskatt
och när det

pastoratet.

av
Kyrkoherden
beslut

skall

rörande

underrätta

tillhörighet.

kan alltid

kyrkoherde
för

ske genom
att pröva alla

församlingsbor.

till

en annan präst i
när det gäller uttag
i kyrkliga
val.
rösträtt

har betydelse

gäller

Svenska
Svenska

kyrkans
kyrkans

centralstyrelse
centralstyrelse

om sina
skall föra

register

över alla som tillhör Svenska kyrkan och lämna de uppgifter
till
och uppbörd
som behövs för debitering
av församlingsskatt
och framställning
Beslut
av röstlängder.
om kyrko-

skatteförvaltningen
tillhörighet

kan överklagas

Beslut

Regler

hos domkapitlet.

upplåtelse

om
härom finns

av gravrätt
i begravningsiagen

innebär

myndighetsutövning.

1990:1144.

Beslutanderätten

kan delegeras
En
Svenska

till en anställd.
förekommande
vanligt

kyrkan

principen

gäller

Svenska

kyrkan.

form

inom
av myndighetsutövning
allmänna
handlingar.
Offentlighetsav
den offentligrättsligt
reglerade
delen av

rör utlämnande

myndighetsutövning.

inom
Beslut

hela

om att

lämna

ut allmän

handling

innebär

SOU 1997144
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Även

beslut

om upplåtelse av kyrka kan anses utgöra myndighetsSådana beslut fattas av kyrkorådet,
som också kan välja att
beslutanderätten
till kyrkoherden
eller
en särskild avdelning

utövning.

delegera
bestående

och andra ledamöter

av kyrkoherden

eller

ersättare

i kyrko-

rådet.
har sedan gamom tjänstetillsättning
malt betraktats
Inom Svenska kyrkan föresom myndighetsutövning.
kommer således myndighetsutövning
tillsätter tjänster.
när domkapitlen
Även beslut
avskedanden
och
därmed jämåtgärder,
disciplinära
om
förliga åtgärder rörande präster och biskopar betraktas som myndig-

Statliga

beslut

myndigheters

hetsutövning.
Svenska

kyrkans

statliga

som
kyrkolagen

biskopar

anställda

är statligt

enmansmyndigheter.

När

och uppträder

enligt

biskopen

ibland

28 kap.

1 §

kan det anses vara fråga om mynutser en kontraktsprost
Detsamma gäller möjligen när biskopen enligt samma
dighetsutövning.
innebär en
Visitationen
lagrum utför visitationer
av församlingarna.

tillsyn

över

gudstjänstlivet

ämbetsförvalming,

prästemas

och försam-

som sedan
concionandi,
Biskopens meddelande
av venia
ges in till domkapitlet.
dvs. tillstånd
för lekman att predika, brukar betraktas som myndighetsi övrigt.

lingsverksamheten

Vid

Visitationen

förs protokoll

Ibland har också hävdats att biskopens uppgift att viga präsjfr prop. 1987/88:31
form
ter är en
s. 144.
av myndighetsutövning
Genom vigIngen annan än biskopen har befogenhet
att prästviga.
ningen får prästen behörighet
att utöva ämbetet, vilket enligt huvud-

utövning.

for innehav
är en förutsättning
av präst- eller biskopstjänst.
verkan
har prästvigningen
den rättsliga
att tystnadsplikt

regeln

Dessutom

om vad denne därefter erfar under
medför straffbikt eller
älavårdande
samtal. Brott mot tystnadsplikten
sådant som
vittnesförhör
beträffande
förbud
Vidare
gäller
mot
ansvar.
för den prästvigde

inträder

i fråga

har uttalat
Såväl JO som Regeringsrätten
av tystnadsplikten.
ämbetsuppifi att också biskopens rent kyrkliga
sig med utgångspunkt
och
ter, såsom att vara pastor pastorum eller med andra ord själasörjare

omfattas

andlig
heten

vägledare

för stiftets

biskopsämbetet

Se

1995 och Regeringsrättens

betyder

dock

inte

är en del av den statliga myndig1995-12-28
i ärende nr 2191mål
Det
1995-11-23
i
nr 2460-1995.

präster,
JO:s
beslut

beslut

att dessa uppgifter

behöver

innebära

myndighets-

utövning.
Flera av de uppgifter som har redovisats ovan regleras inomkyrkligt,
Att
dvs. genom kyrkliga
kungörelser
som har beslutats av kyrkomötet.
det är så påverkar inte bedömningen
av frågan om myndighetsutövning
eftersom även kyrkomötet
i dag är en del av det allmänna.
föreligger,
med
har tillkommit
i enlighet
Det väsentliga
är att författningarna

grundlagens

krav och att de uppgifter

som regleras

i författningarna

får
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effekter

rättsliga

fattningama

för

Myndighetsutövning
Efter

enskilda.

Vilket

organ

som

har

beslutat

för-

spelar alltså ingen roll.

efter

relationsändringen

kommer

relationsändringen

Svenska

kyrkan,

församlingarna

och

stiften

En del av den myndighetsutövning
att vara privata rättssubjekt.
förekommer
Svenska
kyrkan kommer även i framtiden
i
inom
dag
som
konstruktion.
Det finns flera
att hanteras där. Detta är ingen ovanlig
har anförtrotts
exempel på att privata rättssubjekt
innebär
kan
myndighetsutövning.
Här
nämnas
att Radiosom
konSvensk
Bilprovning
i Kiruna driver in TV-avgifter,
AB
att

andra allmänt

kända

uppgifter
tjänst

och att Apoteksbolaget
AB ombeexempel är den rätt att
Ett mera näraliggande
förrätta Vigslar som har överlämnats
till präster i vissa fria trossamfund.
kvar
Vilken
kommer
då att finnas
inom
myndighetsutövning
Svenska kyrkan
efter relationsändingen
Såvitt jag nu kan bedöma

trollerar
sörjer

motorfordons

trafiksäkerhet

giftinfonnation.

kommer

att utövas i samband med Vigslar, begravningsoch utlämnande
Det kan dock disav allmänna handlingar.

myndighet

verksamhet
kuteras

till Svenska kyrkan
om inte även beslut rörande tillhörighet
kommer att innebära myndighetsutövning.
Beslut rörande upplåtelse av
kan
kyrka,
prästanställningar,
venia och kontraktprostförordnanden
däremot

inte längre

det komma

i fråga

anses innebära myndighetsutövning.
räkna
att till myndighetsutövning

Inte heller

kan

prästvigningar

eller visitationer.
Såvitt
det gäller

kommer personalen i Svenska
nu kan överblickas
efter relationsändringen,
myndighetsutövningen

kyrkan,

när

att beröras
och skadeståndslagen.

i brottsbalken
lagreglema
av de ovan redovisade
Vidare
kommer
de såvitt rör myndighetsutövningen

att omfattas

av

JO:s och JK:s tillsyn.
medför som jag ser det inget behov av särskild
den myndighetsutövning
som personalen i Svenska
åt.
sig
att ägna

Relationsändringen

lagstiftning
kyrkan

rörande

kommer

4.3.9

Konflikträtt

Konilikträtten

i dag

I avsnitt

bestämmelserna
3.3.3 ovan har jag redovisat de grundläggande
konflikträtt
Vidare
regeringsformen
medbestämmandelagen.
i
och
om
har jag redovisat
kyrkokommude lagstadgade begränsningar
den
av
nala personalens

konflikträtt

som framgår

av LOA.

Präster

SOU 1997144

För prästers och biskopars
lagregler
flikträttsbegränsande
har jag redogjort

regler

De offentliganställdas

vidkommande
i 34 kap.

ll

för ovan i avsnitt 4.1.4.
begränsas
kontlikträtt

finns

motsvarande

16

kyrkolagen.

konDessa

inte bara av de nämnda
Dessa avtalsbestämmel-

utan även av avtalsbestämmelser.
återfinns
såvitt rör präster och biskopar i SHA och HA.
ser
sektorn. Det avtalet
SHA gäller för hela den offentliga
när det gäller
parterna skall undvika att vidta stridsåtgärder

lagreglema

och biskopar

innebär

att

frågor

som
demokrapolitiska
kränka
den
avtala
kunna
att
inte
utan
om
anses
man
och
omfattning
mål, inriktning,
tin. Hit hör frågor om verksamhetens
kvalitet.
I HA
inte

får beslutas

också regler

farliga

arbetstagarsidan
som innebär att en stridsåtgärd på
Där finns
på lägre nivå än hos huvudorganisationen.
syftar till att parterna skall undvika att vidta samhälls-

finns regler

som
konflikter.

I avtalet

ett uttalande i propositio1965:60
prop.
statstjänstemannalag

redovisar

parterna

nen från 1965 med förslag till
till sin natur
verksamheten
är den offentliga
s. 265. Enligt uttalandet
Att i
i särskilt hög grad drabbar utomstående.
sådan att arbetskonflikter
arbetskonilikdär
verksamhetsområden,
offentliga
förväg avgränsa de
ter inte kan tolereras låter sig enligt uttalandet inte göras. Parterna i HA
därför att de nöjer sig med att ge exempel på områden och
förklarar
bör användas särskilt
funktioner
inom vilka rätten till stridsåtgärder
upprätthållandet
Bland exemplen anges
försiktigt.
av lag och ordning
vidare
att de är ense om att
samt vården av sjuka. Parterna förklarar
skäl.
stridsåtgärder
undvika
som skulle vara stötande av humanitära
Härefter

sägs att detsamma

gäller

stridsåtgärd

inom

det kyrkliga

områ-

kan parten,
är samhällsfarlig
det. Om en avtalspart anser att en konflikt
Statstjänstes.k.
den
till
frågan
i HA, hänskjuta
enligt bestämmelser
antalet
också begränsat
I HA har parterna
för prövning.
nämnden
och
strejk, övertidsEndast lockout,
av stridsåtgärder.
utom
nyanställningsblockad
accepteras
och
mertidsvägran,
resevägran
gäller den snävare lagbeInom myndighetssfären
myndighetssfáren.
ockför. HA innehåller
gränsning
som ovan i avsnitt 4.1.4 redogjorts
vid arbetsrätt till s.k. neutralitet
så bestämmelser
om arbetstagares
Slutligen
skyddsarbete.
s.k.
utföra
konflikt
och om skyldighet
anges
att
Till
stridsåtgärder.
omfattas
får
inte
i HA att vissa arbetstagare
av

tillåtna

former

denna undantagskrets

hör bl.a. biskopama.
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Arbetskonflikter

efter

Relationsändringen

relationsändringen

kommer

grundläggande

reglerna

kommer

att kvarstå

dock

att innebära

upphävs. De
att kyrkolagen
och medbestämmandelagen

i regeringsfonnen

oförändrade.
Om inga nya lagregler
skapas
detta att präster och biskopar får en lagstadgad konflikträtt
som
är mer vidsträckt
än i dag. Samma lagregler kommer att gälla för dem
Parterna kan dock träffa kollektivavtal
som för andra privatanställda.

betyder

om begränsningar.
Som framgått ovan, i avsnitt
några särskilda
lagregler
om

3.3.3, har jag inte funnit

anställda

villkor

med kyrkokommunala

skäl att föreslå
för de

konflikträtten

begränsning

av
efter relationsändringen.

Jag gör
konflikträtt.

när det gäller prästers och biskopars
samma bedömning
Dessa kommer visserligen att även efter relationsändringen

ägna sig

myndighetsutövning

anställda

med

kyrkokommunala

tillgängligheten
kyrkans

utsträckning

än de som nu är
kommer
den faktiska

villkor.

Likaså

för Svenska
att vara en viktig förutsättning
att uppfylla
statens krav på att den skall vara
intresset av att Svenska kyrkan likställs
med andra

på präster

möjlighet

rikstäckande.
privata

i större

Men

myndighetsutövande

och samhällsservicegivande
organ väger
att det ändå inte bör komma i fråga att införa någon särskild
lagstiftning just för präster och biskopar rörande konflikträtt.
De nya kollektivavtalspartema
har naturligtvis
möjlighet
att avtala
så tungt

om konflikträttsbegränsningar.
I sammanhanget
bör det noteras att de statliga kollektivavtalen
kan
komma att sägas upp redan i samband med tidpunkten
för relationsändringen.

I avtalslöst

4.3.1O

tillstånd

Framtida

råder ingen fredsplikt.

avtalspensioner

Precis

anställda
personalen
som när det gäller den kyrkokommunalt
konstaterar
för präster och biskopar
jag att framtidens
pensionssystem
bör utformas
inom Svenska kyrkan och i förhandlingar
med berörda

arbetstagarorganisationer.
Redan nu kan dock förutses att det blir nödvändigt
att hitta en form
för säkerställande
de
framtida
åtagandena.
Vad
kan
av
som i praktiken
komma
i fråga är antingen
eller
försäkringsförening
en
en pensionsstiftelse.
I avsnitt

3.3.4 har jag skissat

på möjligheten
från
att med starthjälp
skapa en gemensam försäkringsförening
för tryggande av
framtida
pensionsåtaganden
inom Svenska kyrkan. En sådan

kyrkofonden
samtliga

lösning

är väl

förenlig

med

mitt

förslag

att redan

före

relationsänd-

Präster
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och biskopar

för prästemas
eller pensionsstiftelse
bilda en försäkringsförening
denna modell till
Jag hänvisar beträffande
pensioner.
och biskoparnas

ringen

avsnitt

3.2.4 och 3.3.4.

för de präster som eventuellt motVad som skall gälla för framtiden
flyttade till Kammarkollesätter sig övergång och får sina anställningar
giet får bestämmas

i avtal mellan

I fråga om skattekonsekvenser

dessa parter.
hänvisar

jag till avsnitt

3.3.4.
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5

Övrig personal

5.1

Dagens

förhållanden

5.1.1

Personal

vid

kyrkokansliet

det rikskyrkliga

m.fl.
för flera
utgörs av sekretariaten
med
de
sysslar
det
har
att
gemensamt
olika privaträttsliga
organ som
Svenska
plan. Dessa organ är
verksamhet
på ett nationellt
kyrklig
stiftelsen LutherSFRV,
verksamhet
kyrkans stiftelse for rikskyrklig
stiftelsen
SKM,
mission
Svenska kyrkans
stiftelsen
LH,
hjälpen
s.k.

rikskyrkliga

Det

Svenska

kyrkokansliet

i utlandet

kyrkan

Sysslomannen

aktiebolaget

hus

Kyrkans

SKUT,

Svenska

och

kyrkans

AB,

FastighetsAB.

riksmöten

Sam-

i stort sett samlade i Kyrkans hus i Uppsala.
har inför
Organisationen
där cirka 190 personer.
förändring.
omfattande
1997 genomgått en
finns en rad andra privata organ som står
kyrkokansliet
Förutom
att göra en fullständig
Svenska kyrkan nära. Det är knappast möjligt
finns anställda. Som
redovisning
av vilka dessa är. Vid några av dem
och diakoPastoratsförbundet,
pastoralinstituten
kan
exempel
nämnas
Sekretariaten

sitter

sysselsätts

manlagt

nistiftelsema.
För
LOA.

personalen
De

arbetstagare
som präst.
mannaavtal

har

vid

privata

vid

kyrkokansliet

gäller

varken

avtal.

Personalen
och privata
få anställda

uppgift
finns enligt
Dock
en
fullmaktsanställning
också
har
en
som
omfattas
vid kyrkokansliet
av privata tjänstepensionsavtal ITP och ITPK.
anställningar.

präster

vid kyrkokansliet

följer

vissa arbetstagare

eller

kyrkokansliet

omfattas av
från den 31
regeringsbeslut
Detta
av ett
andra
privata
anställda
hos
kan anmärkas att det finns
till Svenska kyrkan som också har
stark anknytning
1991:1427
avtal. Detta följer av förordningen
om

Några

kyrkolagen

med icke statlig

som är anställda

anställning

statliga
januari

pensions1985. Här

arbetsgivare
statliga

tjänstepension

och gäller exempelvis

vid vissa diakonistiftelser.

med

pensionsför
för
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Ärkebiskopsämbetets personal

5.1.2

De kansliresurser

biskopar

behöver

tillhandahålles

som regel av stiftsuppgifter att fylla på rikskyrklig nivå och har därför ansetts ha ett särskilt behov av kanslistöd
Av den anledningen
finns tre
som inte skall belasta bara ärkestiftet.
anställda
Ärkebiskopsämbetet.
Deras
löner
betalas
personer
av
ur
kansliema.

Men

kyrkofonden.
arna
SA-C.

ärkebiskopen

har särskilda

De måste anses ha statliga
sektoravtalet
statliga

gäller

det

Dessa arbetstagare

5.1.3

Personal

för

civila

har statlig pensionsrätt.

stiftet

har getts i uppdrag
gentemot de anställda vid

anställningar.

att praktiskt

hantera

För anställning-

statsförvaltningen
Domkapitlet

i ärke-

arbetsgivarfunktionen

Ärkebiskopsämbetet.

vid

och

kyrkomötet

dess

myndigheter
Kyrkomötet

sysselsätter
två personalgrupper.
Den större
gruppen
kyrkokanslianställda
lånas
till
kyrkomötet.
Denna
ut
av
som
utan står hela tiden i avtalsförhålgrupp är inte anställd av kyrkomötet
lande med sin ordinarie privata arbetsgivare.
Att de ställs till kyrkomö-

utgörs

tets förfogande

har sin grund

ren i fråga. En mindre
saknar anställning
vid

i avtal mellan

kyrkomötet

och arbetsgiva-

grupp av dem som sysselsätts vid
kyrkokansliet.
De har rekryterats

kyrkomötet
År
externt.

1996 var det fråga om en handfull
personer. Dessa behandlas inte som
arbetstagare utan som uppdragstagare
Under kyrkomötet
finns två myndigheter,
nämligen
Svenska kyrkans centralstyrelse
och Kyrkomötets
besvärsnämnd.
Ledamöterna
i

centralstyrelsen
vid

Dess sekreterare är anställd
anses vara uppdragstagare.
och har således privat
anställning.
Kyrkomötets

kyrkokansliet

besvärsnämnd

sysselsätter

I LOA

särskilt

anges
och dess myndigheter.

endast uppdragstagare.
att lagen

Några

gäller

hos kyrkomötet

arbetstagare

sådana arbetstagare

torde

alltså

inte fin-

nas i dag.

l

Utlandspersonal

För Lutherhjälpen,
utomlands.
personer
privata anställningar.
från

offentliga

SKM

och SKUT

Liksom

arbetar

personalen

Det är dock vanligt

anställningar

inom

sammanlagt
vid

att de samtidigt

Svenska

ungefär

kyrkokansliet

kyrkan

är

har

200
de

änstlediga

i Sverige.

Präster
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med

hos

anställning
för

tjänstepension

till

av förordningen
statlig anställning,

följd

med

arbetstagare

icke

om
av

pensionsavtal.

statliga

Beträffande
den.

omfattas,

SKUT

vissa

Dessa

Helsingfors

tre av utlandskyrkoherdama
tre är anställda med fullmakt
eller början
sedan 1970-talet
för verksamheten

1989 övertog

förhållan-

särskilda

gäller

i London,

Oslo

av l980-talet.
vid de svenska

respektive
SKUT

När

år

utlandsförsam-

Tjänsterna

ansvaret
De är inte
dessa präster sina statliga fullmaktstjänster.
eller stiftstjänster.
inga pastoratsoch innehar
av SKUT
anställningar.
statliga
och
regeringen
är
är tillsatta
av

Prästerna

tjänstgör

behöll

lingama
anställda

är inte i formell

ALFA

givarverket

lägga

någon

ytterligare

fråga

övriga

slutligt

och bekostas

har

präster

Löneutbetal-

ersättning.

om ekonomisk
Utrikesdepartementet

Liksom

kyrkofonden.
statlig

hos

handläggs

ningar

att löneförhandla
har också fått hand-

i ärkestiftet

domkapitel

Detta

Arbets-

för dessa anställningar.

domkapitlet
i fråga.

i dag.

organisation

SKUT:s

inom

gällande

mening

har uppdragit

kyrkoherdama

rörande

faktiskt

dock

av

utlandskyrkoherdar

dessa

pensionsrätt.
i ärkestiftet

Domkapitlet
ansvar
kyrklig

rörande

samtliga

i utlandet.

Detta

tillsyns-

följer

av en

1992: 12.

i statsförvaltningen

Personal

1

prästanställningar

SKFS

kungörelse

med ärkebiskopen

har tillsammans

av den nära relationen mellan staten och Svenska kyrkan finns
det i dag ett antal anställda i statsförvaltningen
som i större eller mindre
Svenska kyrkan. Mitt
rör
utsträckning
är sysselsatt i verksamhet
som
uppdrag rör Svenska kyrkans personal. Eftersom gränsen mellan staten

Till

följd

och Svenska
vilken

kyrkan

bitvis

är oklar

är Svenska

personal

finns

det ingen

kyrkans.

Vissa

exakt

definition

av

statsanställda

som
- som
dit. När det gäller andra statsanställda
hör otvetydigt
biskopama
som
bedömningen
angelägenheter
kyrkans
med
Svenska
är
sysselsatta
är
inte lika självklar.
hänfört Ärkebiskopsämbetets
Ovan har jag utan särskild motivering
till Svenska
utlandskyrkoherdama
anställda
och de statligt

personal

kyrkans
bandet

personal.
mellan

Den bedömningen

dessa arbetstagare

är tämligen
och Svenska

okontroversiell.

kyrkan

Sam-

är så uppenbart

och starkt.
En annan
starkt

mycket

fonden.

som nu drivs i statlig regi, men som har
med Svenska kyrkan är förvaltningen
av kyrkofem
ungefär
i
dag
i den verksamheten
är
personer,

verksamhet
samband

Sysselsatta
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som är anställda
av
också dessa räknas till

staten genom Kammarkollegiet.
Svenska kyrkans personal.

Det kan tänkas

ytterligare
till

Svenska
Till

att det vid tidpunkten
enstaka person i statlig
kyrkans personal.

någon

Svenska

statsanställda

kyrkan

inte

som
kan tänkas

verket

samt

Svenska
utför,

Jag tänker
anställda

kyrkan

så kommer

övertar

som måste

finns

anses höra

är sysselsatta
komma

prästpensioner,

för relationsändringen
tjänst

kan

kan man däremot inte räkna sådana
i verksamheter
som Svenska
i
samband
med relaatt ta över

personal

i dag

tionsändringen.
administrerar

kyrkans

Möjligen

då exempelvis
förhandlare

på Kulturdepartementets
ansvaret

for uppgifter

den huvudsakliga

hos SPV som
hos ArbetsgivarÄven
kyrkoenhet.
om
dessa
anställda
i dag
som

på tjänstemän
och jurister

verksamhet

Sambandet
mellan
dessa
stanna hos staten.
Svenska kyrkan är med andra ord inte så starkt.

de är sysselsatta

personalgrupper

i att
och
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Relationsändringen

5.2

Mina

och förslag:

slutsatser

varje statligt anges i uppdrag att informera
inom Svenska kyrkan om vad relationsändringen
för den egna anställningen.

Arbetsgivarverket
ställd

arbetstagare

innebär

ges i uppdrag

Arbetsgivarverket

de statliga

att avveckla

kollek-

med dessa grupper.

tivavtalen

för arbetstagare
tar arbetsgivaransvaret
består vid utgången
Svenska kyrkan vars statliga anställningar
1999. Detta sägs i införandelagen.

Kammarkollegiet

mellan

eftersträvas

Avtal

gående gjorda

statliga

och

berörda

av år

arbetsgivare

an-

pensionsåtaganden.

Personal

5.2.1

staten

inom

vid

det rikskyrkliga

kyrkokansliet

m.fl.
mellan staten och Svenska kyrkan har ingen
av relationen
för personalen vid det
på anställningsförhållandena
och
stiftelser
anställda
De är
kyrkokansliet.
rikskyrkliga
av privata
med
relationsoch
i
behöver ombildas
bolag, som inte nödvändigtvis
ändringen. Det är i och för sig troligt att Svenska kyrkan väljer att efter

Förändringen

inverkan

direkt

relationsändringen
den

över

låta trossamfundet

verksamhet

som
varken
staten
den
stånd innebär

berör

förändring
komma

till

rörande

verksamhetsövergång

självt eller någon av dess delar ta
En sådan
i dag bedriver.

kyrkokansliet
eller

kyrkokommunerna.

att de arbetsrättsliga
slår till för den berörda

Skulle

den

skyddsreglema
personalen.

Här

kan inskjutas att detsamma torde gälla för personalen vid andra privata
exempelvis
Svenska
kyrkan
till
med
anknytning
arbetsgivare
Svenska kyrkan eller någon del därav övertar
Pastoratsförbundet
- om
i dag bedriver.
arbetsgivare
dessa
den verksamhet
som
och hos vissa andra privata
vid
kyrkokansliet
anställda
Bland de
finns som
kyrkan
till Svenska
med stark anknytning
arbetsgivare
relationen
som har statliga pensionsavtal. När
det statrimligt
det
förändras
att
kyrkan
Svenska
är
och
staten
uppgörelse
En
upphör.
åtaganden
dessa
för
om de penansvaret

nämnts
mellan

liga

vissa arbetstagare
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sionsåtaganden

före relationsändringen
bör träffas
som har gjorts
staten och någon företrädare
för den aktuella arbetsgivaren.
Här
kan jämföras
med mitt resonemang rörande präster och biskopar
ovan i
avsnitt 4.2.9 se även prop. 1994/95: 150 bil. 1.1.
mellan

Ärkebiskopsämbetets personal

5.2.2

Ärkebiskopsämbetets tre anställda

har statliga anställningar.
Relationsden
verksamhet
de är sysselsatta i övergår från
att
staten till Svenska kyrkan eller någon del därav. Skyddsreglerna
slår
till. Vem som blir dessa arbetstagares
arbetsgivare
kommer
att stå
nya

ändringen

klart

innebär

efter

uppdra

1999

års kyrkomöte.

bör, enligt min mening,
Regeringen
informera
dessa arbetstagare om vad
att
medför
för anställningama.
För det fall arbetssig övergång
blir det aktuellt
att säga upp dem.

åt Arbetsgivarverket

relationsändringen
tagarna

motsätter
Kollektivavtalen
kan hanteras som beträffande
prästerna och biskoparÄven
avsnitt
4.2.5.
denna
fråga bör Arbetsgivarverket
na se ovan
ges
i uppdrag att ombesörja.
I fråga om gjorda pensionsåtaganden
bör en uppgörelse
träffas
mellan staten och företrädare
för den nya arbetsgivaren
se a. prop..

5.2.3

Utlandspersonal

Beträffande

flertalet

utlandsverksamhet
personal

arbetstagare
gäller

som är anställda för Svenska kyrkans
i huvudsak detsamma som för kyrkokansliets

se avsnitt 5.2.1.

För de tre utlandskyrkoherdar

innebär
som har statliga anställningar
verksamhetsövergång.
Staten
har
i
dag
en
i den del av SKUT:s verksamhet
där dessa tre präster
tjänstgör. Efter 1999 års kyrkomöte
bör det stå klart vem inom Svenska
kyrkan
detta ansvar.
min mening
Enligt
bör Arbetssom övertar
givarverket
utlandskyrkoherdama
att informera
ges i uppdrag
om
relationsändringen
och att efterhöra om de motsätter sig övergång. För
det fall de motsätter
sig övergång bör deras anställningar
överföras
till
Kammarkollegiet
se avsnitt 4.2.7. I annat fall får de alltså en ny

relationsändringen
arbetsgivaransvar

inomkyrklig
arbetsgivare.
De omfattas
av skyddsreglerna.
den nya arbetsgivaren har de rätt att behålla sin oavsättlighet.
det inte erforderligt
någon särskild
att föreslå
reglering
arbetsskyldighet
för det fall de motsätter sig övergång.

Även

hos

Jag anser
av deras
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Om utlandskyrkoherdama

övergår

en uppgörelse träffas
arbetsgivaren
se a. prop..
nya

åtaganden

5.2.4

Personal

mellan

bör i fråga om gjorda pensionsför den
staten och företrädare

i statsförvaltningen

för den personal som är verkär att relationsändringen
De är
innebär
kansli
kyrkofondens
vid
en verksamhetsövergång.
sam
i
de
sysselsatta
verksamhet
Den
är
Kammarkollegiet.
vid
nu anställda
all
med
i och med relationsändringen
är statlig, men kommer
sanno-

Min

bedömning

organ
att tas över av något organ inom Svenska kyrkan. Vilket
Kyrkofondens
står helt klart först vid 1999 års kyrkomöte.
perArbetsDet bör uppdras
sonal omfattas således av skyddsreglema.
hantera de frågor
med Kammarkollegiet,
givarverket
att, tillsammans

likhet

det blir

i huvudsak på samma
som hör samman med verksamhetsövergången,
Ärkebiskopsämbetet
vid
personalen
gäller
det
se avsnitt
sätt som när
5.2.2.
träffas
bör en uppgörelse
I fråga om gjorda pensionsåtaganden
mellan

staten och

företrädare

för den nya arbetsgivaren.
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5.3

Framtiden

Mina

slutsatser

och förslag:

Förordningen
statlig

anställning

för vissa arbetstagare med icke
om tjänstepension
ändras så att den inte längre omfattar kyrkoväsen-

det.

När det gäller

den personal

kyrkokansliet,

vid

kwkofondens

kansli

framtiden.
liksom

Den

ser jag inget behov av särskild
allmänna arbetsrättsliga
lagstiftningen

när det gäller

präster,

med kyrkokommunala
Det
sionsrätt

tidigare
för

som i dag är verksam vid det rikskyrkliga
eller vid
hos utlandskyrkan

Ärkebiskopsämbetet,

vissa

tillgodoser

här,

och dem som i dag är anställda
i tillräcklig
grad.
intresse
statens

statliga

arbetstagare

statlig penom personlig
bör ses över och
kyrkokansliet
Likaså bör förordningen
om tjänste-

åtagandet
vid

anpassas till den nya situationen.
pension för vissa arbetstagare med icke statlig
den inte längre omfattar

för

biskopar

villkor,

nämnda

lagstiftning

kyrkoväsendet.

anställning

ändras så att
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6

Trossamfundet

kyrkan

arbetsgivare

som

6.1

Svenska

Inledning

den kyrkliga

för sig föreslagit
inför

som behöver vidtas beträffande
ändras mellan
med att relationerna

åtgärder

i samband

personalen

staten och Svenska
I de föregående
vidta

vilka

är att föreslå

uppgift

Min

kyrkan.
har jag beträffande

kapitlen
olika

åtgärder

varje

personalkategori

som staten och kyrkokommunema

bör

förändringen.

på trossamfundet
om statens förväntningar
framtiden.
i
arbetsgivare
som
inom Svenska kyrkan jämstälSom jag ser saken bör arbetsgivarna
Svenska kyrkan
efter relationsändringen.
las med privata arbetsgivare
Svenska

handlar

kapitel

Detta

kyrkan

vid en stor koncern.
Att vara
arbetstagarna,
Staten
värnar
om
ansvar.
ställer staten
grupp. Därför
som allmänt
anses vara en skyddsvärd
också särskilda krav på alla arbetsgivare.

har

24 000

anställda

Svenska

kyrkan

och

kommer

ställning.

Staten ställer

invånare.

Dessutom

att vårda kulturhistoriskt
Statens förväntningar
framtiden

måste

diga förslag

till

unika

liknas

även efter relationsändringen
att ha en säroch nåbarhet för alla
krav på rikstäckning

kommer

uppgifter,

samhälleliga

kan

ett särskilt

innebär

arbetsgivare

Svenska

kyrkan

att anförtros

särskilda

såsom att handha begravningsverksamheten
värdefull
egendom.

på

arbetsgivarna

med åtgärder.

mötas
hur detta skall

måste i dessa delar utformas

genomföras.

inom

inom

Svenska

I det här kapitlet

Förslagen

finns

och

kyrkan

och lösningarna

Svenska kyrkan.

Jag har sett som min uppgift att med några 0rd på vägen lyfta fram
för alla berörda
statens anspråk. Därmed vill jag underlätta
att delta i den debatt som måste föregå relationsändringen.
och belysa

i

inga fär-
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6.2

Likställd

6.2.1

Många

Inom

Svenska

kommer

finns

arbetsgivare

högt.

att vara
liknas vid en stor kor. cem.
står i avtalsförhållande

kyrkan

Även

i dag 24 000 anställda.

anställda

Arbetstagarna
Svenska

andra

anställda

kyrkan

antalet

Svenska

med

SOU 1997:44

Ur

i framtiden

arbetstagarsynvinkel
till

kan

arbetsgivarna

inom

av avtalens
innehåll genom kollektivavtal.
att innebära
vilka
och arbetstagare
får större frihet att bestämma
att arbetsgivare
avtal som skall gälla. Den statliga regleringen
av prästemas kollektivdet statliga kravet
avtal upphör se ovan avsnitt 4.2.5. Vidare bortfaller
på att pastoraten
skall använda sig av viss
och stiftssamfälligheterna

kyrkan.

se ovan avsnitt 3.2.2.

arbetsgivarorganisation
Denna
Svenska

en avsevärd del
kommer
Relationsändringen

i dag bestäms

Redan

ökade

kyrkans

frihet

för
inte att staten släpper intresset
allmänt
Arbetstagare
anses
vara en
det en rad lagar som gäller över hela

innebär

arbetsplatser.

grupp. Därför finns
arbetsmarknaden
och som inskränker
den avtalsfrihet
Även
skulle råda mellan arbetsgivare
och arbetstagare.

skyddsvärd

som annars
om Svenska
till staten
kyrkan nu blir ett eget rättssubjekt
med ett friare förhållande
skall
till skydd
gälla
det
allmänna
arbetsrättsliga
lagar
givet
dessa
är
att
för arbetstagarna
inom Svenska kyrkan. På så sätt likställs arbetsgivarSvenska
na inom
arbetsmarknaden.

6.2.2
Den

kyrkan

Gemensamma
allmänna

arbetsrättsliga

arbetsmarknaden

skall

med

andra

arbetsgivare

arbetsrättsliga
lagstiftning

tillämpas

för

som

på

den

privata

lagar
gäller

på den svenska

Svenska kyrkans

personal

på

samma sätt som för andra arbetstagare.
g
betydelsefulla
lagarna är anställningsarbetsrättsliga
Deymest
medbestämmandelageri.
Båda
gäller redan i dag på de
och
skyddslagen

kyrkliga -arbetsplatserna

gäller
Anställningsskyddslagens bestämmelser
har
i
någon
inte
bestämts
dock bara i den utsträckning
annat
annan
som
"åtskilliga specialbelagQFörprästerna ñnnsgtsom redovisats i kapitel
Även för kyrkomusiker-na finns
vissa särstämnielser. i-kyrkolagen.
Alla anställda med kyrkokommunala
skildaåbestämmelser
i kyrkolagen.

villkorliomfattasdessutom

LOA. Vid relaav vissa särskilda regleri
särregleringen
och
i LOA att uppkyrkolagen
kommer
Det betyder att anställningsskyddslagen
framtiden
kommer
i
att

tionsändringen
hävas.
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gälla fullt ut för de anställda
privatanställda.

inom

Svenska

liksom

kyrkan,

den gör för

Det är bara en del av reglerna i medbestämmandelagen
och anställÖvriga
ningsskyddslagen
tvingande.
regler
dispositiva.
är
är
som
Även jämställdhetslagen
och lagen mot etnisk diskriminering
komfortsätta
för
anställda
vid
och
arbetssökande
till
de
gälla
kyrkmer att

Jag återkommer

liga arbetsplatserna.

till

detta i avsnitt

6.2.3 och 6.2.4

nedan.

lagar kommer
en rad arbetsrättsliga
tänker
då främst
anställningsavtalen.
Jag

Ytterligare

kyrkliga

om facklig
mannalagen,

1995:584,

och ledighet

för närståendevård,

förtroende-

lagen

1977:480,

om ersättning
arbetstagares
rätt
om
lagen 1970:215
om

1988:1465

lagen 1974:981

studieledighetslagen,

för utbildning

ledighet

arbetsplatsen
semesterlagen

på

1982:673,

arbetstidslagen

föräldraledighetslagen
till

ställning

förtroendemans

att fortsätta styra de
på lagen 1974:358

gäller

1977:1160.
samt arbetsmiljölagen
för
de privatanställda
styrelserepresentation
om
och
kommer
inte heller att
för
den
i
dag
inte
kyrkliga personalen

börja

gälla

arbetsgivares

1987:1245

Lagen

kyrkans

kvittningsrätt

i och med

samheten

bör

denna särskilda

6.2.3

relationsändringen.

motsvarande

personal

därför

rätt till

åtgärder

särskilda

frågeställning

För
insyn

i avsnitt

att garantera
i och inflytande

vidtas.

Jag

Svenska

på verk-

återkommer

Jämställdhet

En fråga som under årens lopp har väckt speciell uppmärksamhet
Svenska kyrkan är jämställdheten.
Kvinnliga
präster accepteras
sedan
könen

ända

mellan
av Svenska kyrkan. Lagstiftning
om jämställdhet
arbetsplathar gällt på den svenska arbetsmarknaden,
inklusive

som söker arbete eller är anställda
tionsändringen.

Arbetsgivare
krav

inom

1959

serna inom Svenska kyrkan, ända sedan 1980.
Det står alldeles klart att jämställdhetslagen

verka

till

6.4 nedan.

och arbetstagare

Svenska kyrkan

skall,

enligt

för att uppnå jämställdhet
i arbetslivet.
målinriktat
arbetar
på att arbetsgivarna

ställdheten,

vad gäller

kommer

inom

arbetsförhållanden,

att gälla för alla
även efter rela-

jämställdhetslagen,
Jämställdhetslagen
för att aktivt

rekrytering

främja

samställer

järn-

och lönefrågor.

som har minst tio anställda skall årligen upprätta en
Den skall innehålla en översikt över de åtgärder som
jämställdhetsplan.
Vidare
skall den ange vilka av dessa
på arbetsplatsen.
är behövliga
Varje

arbetsgivare

behövliga
under

det

avser att påbörja eller genomföra
som arbetsgivaren
har
kommande
året. En redovisning
av hur åtgärderna

åtgärder
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sedan tas in i nästföljande
löneskillnader
mellan
män och

SOU 1997:44

plan.

skall

genomförts

kartlägga

skall

Arbetsgivaren
i skilda

kvinnor

typer av
Resultaten
skall överav arbetstagare.
En arbetsgivare
siktligt redovisas i jämställdhetsplanen.
som inte uppfyller dessa krav på aktiva åtgärder kan ådömas vite.
arbete

och för olika

kategorier

stadgas

I jämställdhetslagen
avsnitt

närmare

3 och

3.1.2

befordran,

anställningsbeslut,

4.1.3

-

utbildning

arbetsledning,

anställningsvillkor,

förbud

mot

könsdiskriminering

se

gäller

Förbuden

4 ovan.

vid

samt i fråga om
eller likomplacering

för befordran

uppsägning,

trakasseett förbud mot att arbetsgivaren
sexuella närför att denne har avvisat arbetsgivarens
rar arbetstagaren
En arbetsfor könsdiskriminering.
manden eller anmält arbetsgivaren

nande

finns

Vidare

åtgärder.

kan ålägsom bryter mot något av dessa diskrimineringsförbud
drabbade.
gas att betala ett skadestånd till den
befinns kompletterande
utvecklingsavtalet
I det personalpolitiska

givare

om jämställdhet.
präster skall få ett sämre skydd
en oro för att kvinnliga
Oron i sig är värd att tas
relationsändringen.
efter
diskriminering

stämmelser

finns

Det
mot

på allvar.
upphävs

kyrkolagen

När

och

avseende

bortfaller

laglcravet

skall

biskopar

sakligt

att anställningar
grundade. Men det

på

präster
vara
legitimeras.
inte att könsdiskriminering
för arbetet förbigås
Om en kvinna med bättre sakliga förutsättningar
anställs, gör sig arbetsgenom att en man med sämre förutsättningar

betyder

givaren

till

skyldig

diskriminering

i jämställdhetslagens

mening.

Kvin-

I dag kan vissa kyrkav arbetsgivaren.
nan har då rätt att
Sådana kyrkoherdeoch omprövas.
överklagas
liga anställningsbeslut
överklagas
kan
nämligen
domkapitel
har
beslutats
tillsättningar
av
som
besluta att den som
kan regeringen
Efter omprövning
till regeringen.
skadestånd

klagat

får anställningen.

När

kyrkolagen

har upphävts

blir

det aldrig

till någon statlig instans få rätt till en
möjligt
att genom överklagande
för relationsändi riktlinjerna
sökt kyrklig
anställning.
En grundtanke
skall minimeSvenska
kyrkan
ringen är att den statliga regleringen
av
inom Svenska kyrkan så långt som
älv anser jag att arbetsgivarna
ras.
För att det verkmed andra privata arbetsgivare.
skall likställas
möjligt
inom Svenska kyrkan ges frihet
ligen skall bli så, måste arbetsgivarna

arbetsgivarnas
de personer
som bäst bedöms motsvara
gjorda anställändra
på
kan
innebär
ordning
anspråk. En
att staten
som
framtiden.
ningsbeslut
är därför inte möjlig att bevara för
inom Svenska kyrkan följer
Det måste förutsättas
att arbetsgivarna
att

anställa

jämställdhetslagen.
Vidare

kyrkan

har uttryckts

skulle

kunna

oro
förklara

för

att vissa
det oförenligt

arbetsgivare
med kyrkans

inom

Svenska

lära att över
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huvud

taget anställa

kvinnliga
präster. Därmed skulle det kunna göras
beslut
anställning
att ett
om
av en mindre kvalificerad
man i
stället för en mera kvalificerad
kvinna är berättigat
av hänsyn till ett
sådant särskilt intresse som inte bör vika för intresset av jämställdhet

gällande

se 16 § jämställdhetslagen.
Även

se, inte hållbart.
avgör lärofrågor.

Ett sådant resonemang
är, såvitt jag kan
kommer det att vara kyrkomötet
som
accepterar sedan nästan 40 år kvinnliga

i framtiden

Kyrkomötet

präster.
När det gäller

könsdiskriminering

bär relationsändringen
särskilda

pågående
Kyrkolagen

anställning

inne-

innehåller

inga

bestämmelser

kommer

gäller
om den saken. Jämställdhetslagen
gälla, liksom på arbetsmarknaden
i övrigt.

att fortsätta

6.2.4

Etnisk

Lagen

under

förändring.

ingen

etnisk

mot

der. Den stadgar

och

diskriminering
inga krav

innehåller

diskriminering

på aktiva

åtgär-

otilleller arbetstagare
mot att arbetssökande
eller etniskt
på grund av ras, hudfärg, nationellt
eller trosbekännelse.
Förbuden gäller motsvarande
situationer
förbud

särbehandlas

börligt

ursprung
som förbuden

mot könsdiskriminering
se även avsnitt 3.1.2 - 3 och
4.1.3
4 ovan.
Dock finns inget förbud mot trakasserier
i lagen mot
etnisk diskriminering.

Arbetsplatserna
diskriminering

inom

Svenska

av lagen mot etnisk
omfattade
även efter relaatt vara

kyrkan

i dag och kommer

omfattas

tionsändringen.
För präster
området.

Enligt

och biskopar
11 kap.

gäller

lagen

måste

enligt

2 kap. 4 § kyrkolagen

Kravet

medborgarskap

går knappast
Kravet

att upprätthålla
på att den som

måste bekänna

lagregler

vara svenska medborgare.
får bara den som bekänner Svenska

en biskops- eller prästtjänst.
i och med relationsändringen.
på svenskt

särskilda

Svenska

på

och 32 kap. 9 § kyrko-

och domprostar

biskopar

kans lära inneha
bortfaller

i dag vissa

9 § regeringsfonnen

Dessa särskilda

för biskops-

Och
kyr-

lagregler

och domprosttj

änster

efter relationsändringen.
skall

kyrkans

vara anställd som präst eller biskop
lära kan Svenska kyrkans arbetsgivare

välja

lagstöd. Ett sådant krav kan inte
att upprätthålla
utan särskilt
Förbuden
i den
anses stå i strid med lagen mot etnisk diskriminering.
lagen gäller enbart sådan särbehandling
Ett krav
som är otillbörlig.
skall bekänna Svenska kyratt Svenska kyrkans präster och biskopar
kans lära kan självfallet

inte anses otillbörligt.
Det är sannolikt
bekännelsekrav
också kan ställas på
att liknande
annan personal inom Svenska kyrkan som arbetar med församlingsvår-

7-17-0375
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dande

uppgifter.

När

såsom exempelvis
tion,

finns

särskilt

lagen

det gäller
för

med

personal

kyrkogårdsarbete,

det anledning

SOU 1997:44

andra

arbetsgivarna

arbetsuppgifter,
eller

fastighetsskötsel

administra-

Svenska

inom

pröva frågan om ett krav på trosbekännelse
Lagen mot etnisk
mot etnisk diskriminering.

kyrkan

är förenligt

att
med

diskriminering

är

relativt

har det ännu inte prövats närmare vilken särbeny. I rättspraxis
kan
tankesättet
handling
Det grundläggande
som
anses otillbörlig.
måste,

enligt

kyrkan

skall

6.3

min

följa

inom Svenska
vara att arbetsgivarna
regler som andra arbetsgivare.
samma arbetsrättsliga

uppfattning,

6.3.

Kollektivavtalen

1

Den arbetsrättsliga
verksamheten

skall fungera

statliga

I dag tillämpas
Dessa

avtal

liksom

bör,

lagstiftningen

lektivavtalsbestämmelser

kyrkan.

verksamhetskraven

till

Anpassning

som
bra.

utformas

och kommunala

är inte

helt

för

kollektivavtal

anpassade

ut med kolden kyrkliga

i dag, fyllas

särskilt

till

att

inom

Svenska

den verksamhet

och

struktur som kommer att råda efter relationsändringen.
mäste arbetas fram.
Fömyade och anpassade kollektivavtal
Efter

1999 års kyrkomöte,

det stå klart

hur den framtida

när kyrkoordningen

arbetsgivarorganisationen

har antagits,

måste

kommer

att se
Pastoratsförbunblir
för
det
att
ut inom Svenska kyrkan. Mycket
det, eventuellt
form, som får fungera som arbetsi något ombildad
arbetsgivarorganisation
givarorganisation
i framtiden.
Denna framtida
talar

får tillsammans

kyrkliga

med

personalen

den
som företräder
avtalen se även avsnitt

de arbetstagarorganisationer
förhandla

fram

de nya

3.2.2 och 4.2.5.
I och med
försvinner

reglering

blir

kollektivavtal
regleringen
av prästemas
kollektivavtalsenhetlig
att eftersträva
en
inom Svenska kyrkan.

att den statliga
det möjligt

för alla anställda

tillämpa
kan medföra
att så långt som möjligt
stora fördelar
avtal
för
Svenska
hela
personal.
kyrkans
samma
och
löneavtal, pensionsavtal
Avtal om allmänna anställningsvillkor,
Det

så att de kan omfatta alla
anställda. Här kan åter nämnas att det redan finns ett kollektivavtal
som
utvecklingsavgäller alla anställda. Jag tänker på det personalpolitiska

personalutvecklingsavtal

talet,

bör kunna

som gäller alla personalpolitiska
förtroendeman
för präster.

utformas

frågor

utom

frågor

om facklig
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En enhetlig

kyrkan

kollektivavtalsreglering

kan underlätta

Inom ramen för ett centralt
och differentierad
lönesättning
medel

för att

6.3.2

de anställda

inom

Svenska

och lokalt

kollektivavtal

tillämpas.

Lönen

att förverkliga

kan individuell

kan då fungera

som ett

verksamhetsmålen.

Kyrkoordningen

Den kommande

kyrkoordningen

stadga. Den blir

ett internt
kan och dess olika delar.

Kyrkoordningen
kommer

att spela
verksamhetskraven,

6.3.3

för alla anställda

för arbetsgivarna.

blir
stor

kan närmast

regelverk
inte direkt

roll

genom

för

liknas

av stor betydelse
bindande

vid

en föreningsför Svenska kyr-

för personalen.

anställningsvillkorens

Men

den

anpassning

till

att den styr bemanningsorganisationen.

Kompetensutveckling

För att Svenska kyrkan skall kunna behålla och förbättra kvaliteten
i
verksamheten
krävs att arbetsgivarna inom Svenska kyrkan, liksom andra

arbetsgivare,
Eftersom

satsar resurser på kompetensutveckling.
hela Svenska kyrkan har en gemensam

lära är det naturligt
något
slags
eftersträvas
beträffande
samordning
kompetensutveckatt
lingsfrågoma.
Det är fullt möjligt att träffa kollektivavtal
därom. Redan
i dag finns, som nämnts, ett personalpolitiskt
utvecklingsavtal
som omfattar all personal i pastoraten och stiften.
Det är viktigt att Svenska kyrkan och dess olika delar i samråd med

arbetstagarorganisationema

formulerar
de krav som skall ställas på
för att verksamheten
skall utvecklas på önskat
sätt. Det kan vara ett statligt intresse att kompetensutvecklingen
genomförs så att anställda och förtroendevalda
inom Svenska kyrkan får ett
ökat kunnande om bland annat den arbetsrättsliga
lagstiftningen.

kompetensutvecklingen

195
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6.4

Personalinflytande

6.4.

Privatanställda

l

infördes
av 1970-talet
bankinstitut
föreningar,

I mitten
nomiska

rätt för de anställda

i aktiebolag,

eko-

att under vissa
styrelser. Ungefär vid

och försäkringsbolag

till företagens
utse representanter
och arbetsmiljölagen,
tid infördes medbestämmandelagen

omständigheter
samma
också handlar

som

om arbetstagarinflytande.
till
styrelserepresentation

lagen
i dag genom
regleras
styrelsede
privatanställda
för
styrelserepresentation
om
Lagen syftar till att ge de anställda insyn i och
representationslagen.
verksamhet.
Med företag avses aktiebolag,
inflytande
på företagens
föreningar.
och ekonomiska
försäkringsbolag
banker, hypoteksinstitut,
Rätten

1987:1245

Handelsbolag,

kommanditbolag,

enkla

bolag,

stiftelser

och ideella

Gemensamt
omfattas
inte av styrelserepresentationslagen.
föreningar
företagsfonnema
är att det inte
för de senast nämnda privaträttsliga
finns något lagligt krav på att styrelse skall finnas för dem. I samband
med att den nu gällande lagen kom till övervägdes vilka företagsforrner
som skulle omfattas av lagen. Då uttalades i en departementspromemoför de anställda, s. 68 att de
ria Ds A 1986:1, Styrelserepresentation
principiellt
sett inte borde vara
anställdas rätt till insyn och inflytande

begränsad

till vissa företag.

Det skulle

med en sådan lösning, sades det,
i fråga förelåg en lagstadgad skyl-

om det för företaget
föreatt ha styrelse eller om företaget utan att sådan skyldighet
stannade dock för att liksom
låg ändå hade inrättat styrelse. Lagstiftaren
tidigare låta rätten till representation
vara begränsad till de nämnda
sakna betydelse

dighet

företagsformema.

I sammanhanget

uttalades

följande

prop.

1987/88:

10

s. 79.
"På lång sikt är emellertid en sådan lösning inte tillfredsställande. I princip
skall inte valet av associationsform vara styrande när det gäller rätten till
styrelserepresentation
för de anställda. Det är därför min avsikt att senare
företa en inventering och analys av de företag som alltjämt faller utanför
tillämpningen.
Innan en sådan undersökning är verkställd vill jag dock inte
in på någon ytterligare utvidgning av lagens tillämpningsområde."
krävs att
För att de anställda skall ha rätt till styrelserepresentation
i gehar
sysselsatt
räkenskapsåret
förflutna
under
det
företaget
senast
alltså
finns
företag
mindre
i Sverige. I
minst 25 arbetstagare
nomsnitt

ingen rätt till

styrelserepresentation

för de anställda.
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6.4.2
Vid

Offentliganställda
under

myndigheter

utse
ningen

1987:1101.

förekommer

rätt för anställda
att
personalföreträdarförordav
bara på sådana myndigtillämpas

regeringen

personalföreträdare.

Detta

framgår

Förordningen

heter som har självständiga
verksfunktioner
och där sammanlagt
minst
Vidare
antalet anställda
tillhör
någon arbetstagarorganisation.

halva
krävs

enskilt

i varje

särskilt

att regeringen

på olika

är organiserade

Myndigheterna
affársverken

att förord-

framgår

vad

i styrelserna.

inflytande

myndigheter
är personalföreträdarnas
viss närvaro- och yttranderätt.
hos borgerliga
Företrädare
för anställda
enligt

har inte styrelse.

sätt. Alla
ledamöter

är personalföreträdarna

andra

får,

har bestämt

skall tillämpas.

ningen
Vid

fall

7 kap.

kommuner
8

Vid

inskränkt
och

till

landsting

kommunallagen

17

som
av
i viss närmare angiven utsträckning
närvara vid sammansaknas
nämnder. Närvarorätt
eller landstingets
med kommunens

1991:900,
träden
dock

i kommun-

sonalföreträdarna

valnämnder

får aldrig

samt i revisionsnärrm-

landstingsstyrelser

respektive

der, förtroendenämnder,

och överförmyndamämnder.

delta i nämndernas

Per-

beslut.

för borgerockså ger möjlighet
Här bör nämnas att kommunallagen
och landsting att lämna över till s.k. partssammansatta
liga kommuner
svara for beredning,
organ att inom en nämnds verksamhetsområde
och verkställighet.
Detta gäller dock bara ärenden som rör
förvaltning
och
eller landstinget
förhållandet
mellan kommunen
som arbetsgivare
dess anställda.
eller

kommunallagen.
finns i 7 kap. 1 7
för
dels kommunen
bestå
företrädare
organ
av
mål,
dels de anställda. Frågor som rör verksamhetens

Reglerna

Partssammansatta

landstinget,

härom
skall

får inte överlämnas
till ett parteller kvalitet
omfattning
ärenden
sådant
får
inte
heller
Ett
avgöra
sammansatt
som
organ.
organ
enskild.
myndighetsutövning
mot
avser
finns styrelser. Två personalVid de allmänna
försäkringskassoma

inriktning,

företrädare
närmare

får i viss utsträckning

framgår

delta i styrelsearbetet,

av 18 kap. 7 § lagen

1962:381

enligt

om allmän

vad som
försäk-

ring.

6.4.3

Anställda

För de anställda

kyrkan
Till

rättsligt

i trossamfund

och kyrkor

reglerade delen av Svenska
rätt att utse personalföreträdare.
Svenska kyrkan hör viss verksamhet
som inte drivs i offentligför rikskyrklig
verksamhet
reglerade former. Hit hör Stiftelsen
inom

den offentligrättsligt

finns i dag ingen motsvarande
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SFRV,

stiftelsen

sion SKM,

Svenska

riksmöten

stiftelsen

Svenska

kyrkans

i utlandet

SKUT,

Kyrkans

Sysslomannen

Fastighetsaktiebolaget

AB,

LH,

kyrkan

Lutherhjälpen

stiftelsen

SOU 1997:44

samt
ingen

mishus

kyrkans

Svenska

lagstadgad rätt för
som nämnts,
förutsätter
den
I aktiebolag
styrelserepresentanter.
finns,

I stiftelser

AB.

anställda
att utse
rätten att det finns 25 anställda.
I den mån övriga trossamfund

har organiserat sig som juridiska
pereller stiftelser.
I
oftast
valt
formen
har
de
soner
av ideella föreningar
sådana finns ingen lagstadgad rätt till styrelserepresentation.

6.4.4

Svenska

kyrkan

De ändrade

relationerna

mellan

får

form

ny rättslig

staten och Svenska

kyrkan

innebär

att
kyrkans
de kyrkliga
att
centrala funktioner
inte längre kommer att utövas av statliga organ. De
trossamfund
och dito trosregistrerat
nya privata associationsfonnema
blir
registrerat
helhet
Svenska kyrkan
samfundsdelar
införs.
ett
som
blir
kyrkoPå
mening.
associationsrättslig
trossamfund
i
samma sätt
kommunerna

mister

sin

kommunstatus

och

Den helt övervägande del
registrerade trossamfundsdelar.
verksamhet
i
dag
Svenska
rättskyrkans
utövas
av offentliga
som
av
således efter relationsändringen
subjekt kommer
att utövas av privata
sådana.

kommunema

Att

Svenska

kyrkan

skall

vara demokratiskt
av riktlinjebeslutet.

organiserad

även efter

på
Det ankommer
framgår
till
hur
förslag
trossamfundens
reglering
rättsliga
att
ge
om
lagen om Svenska kyrkan skall utformas. Sannolikt kommer den utredningen inte att föreslå någon lagbestämmelse
som direkt säger att det
i stiften eller för
i pastoraten,
skall finnas styrelser
i församlingarna,

relationsändringen
Utredningen

Svenska
tiskt

som helhet. Allt talar dock för att sådana styrelser fakatt finnas. Jag utgår från att den blivande kyrkoordningen
därom.
att innehålla bestämmelser

kyrkan

kommer

kommer

6.4.5

Övriga trossamfund

erbjudas en möjlighet
skall enligt riktlinjebeslutet
Det
hänseende
just
formellt
och
uppträda
rättsligt
i
att
som trossamfund.
trossamfund.
form för
skall, som nämnts, skapas en särskild rättslig
kommer att ge förslag
rättsliga
reglering
trossamfundens
Utredningen
om
till en lag om trossamfund.
Såvitt det nu är känt för mig kommer den
De fria trossamfunden

utredningens
trossamfund

några
att innehålla
organiserade.
skall vara demokratiskt
förslag

inte

bestämmelser

om

att
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6.4.6

innebär

Vad

de privatanställdas

rätt

De som utses att vara arbetstagarrepresentanter
i privata företag enligt
styrelserepresentationslagen
förväntas
naturligtvis
fylla funktionen
att
ge arbetstagarna
förväntas
också

fylla

styrelseledamot

i företaget

insyn

och inflytande

i företagets

alla de funktioner

i övrigt

serepresentationslagen
relseledamöters

arbete.

tagarrepresentantema

verksamhet.

Men

som ankommer
För att klargöra det innehåller

ifråga.

de

på en
styrel-

till de lagar som styr övriga styen hänvisning
skall samma regler gälla for arbetsI princip
För att få närsom för andra styrelseledamöter.

mare besked om vad det innebär måste man alltså gå till den lag som
i fråga, exempelvis aktiebolagslagen
styr företagsfonnen
eller lagen om
ekonomiska
föreningar.
I dessa lagar finns erforderliga
bestämmelser
om styrelseledamöters

ansvar och befogenheter.
Styrelserepresentationslagen
innehåller
dock

arbetstagarrepresentanter
kollektivavtal

eller

den begränsningen

att

inte får delta i behandlingen

av frågor som rör
i behandlingen
av andra frågor

eller

stridsåtgärder

där en facklig organisation
på arbetsplatsen har ett väsentligt
intresse
kan
strida
framgår av styrelserepresentamot företagets. Vidare
som
tionslagen
i vissa fall inte har rätt att
att arbetstagarrepresentantema
delta i beslut som rör verksamhetens
mål eller inriktning.
Detta gäller
verksamhet
konstnärlig
är av religiös, vetenskaplig,
om arbetsgivarens
eller annan ideell natur eller om verksamheten
har kooperativt,
fackligt,
politiskt
eller annat opinionsbildande
ändamål.
Beslut
en lokal
hållande

för de anställda kan fattas av
att inrätta styrelserepresentation
bunden
arbetstagarorganisation
i förär
som
av kollektivavtal
till

företaget.

Styrelsen

om beslutet.
Representanterna

utses

arbetstagarorganisationema
tionslagen.

Normalt

för företaget

sedan

har de anställda

rätt till

sammanlagt

och en suppleant för varje ledamot.
verksamhet
inom flera olika branscher
förflutna

arbetstagare
många

räkenskapsåret

i Sverige,

suppleanter.

har

Mandattiden

bestäms

ifråga.

och

rätt till
inom

två ledamöter

i

om företaget bedridessutom
under det

Men

sysselsatt

så har de anställda

den som utser representanten

skriftligt

lokala
av de kollektivavtalsbundna
närmare regler i styrelserepresenta-

enligt

styrelsen
ver
senast

skall underrättas

i

genomsnitt

1 000

tre ledamöter

och lika

vissa

givna

ramar

av
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6.4.7

Koncerner

regler. När det gäller rätten till styrelsei dotterföretagen
skall de anställda
moderföretag
i ett
representation
Även
i moderföretaget.
räknas som om de var anställda
om moderi koncernen
företaget inte har några egna anställda kan arbetstagarna
I koncerner

särskilda

gäller

i styrelsen. De beslut som fattas i moderalltså ha rätt till representation
ofta
följder som även rör de anställda i dotterföretagets styrelse får
företagen.
StyrelserepreDet finns olika definitioner
av begreppet koncern.
till de
hänvisning
avseende
detta
i
innehåller
även
sentationslagen
en
dvs. aktieboföretagsformema,
styr de aktuella
mil. För att det skall vara
föreningar
lagslagen, lagen om ekonomiska
har ett
fråga om en koncern krävs enligt de lagarna att moderföretaget
inflytande över dotterföretaget.
bestämmande
i ett moderför laglig rätt till styrelserepresentation
En förutsättning
särskilda

lagar

som

bank, hypoi fråga har formen av aktiebolag,
Men dess dotförening.
eller ekonomisk
försäkringsbolag

är att företaget

företag

teksinstitut,

Deras anställda

kan vara av annan företagsform.
i moderföretaget.
styrelserepresentation

terföretag
till

6.4.8
Enligt

Kollektivavtal
min mening

rätt till inflytande.
Svenska kyrkan

kan

bör de anställda

lösningen

vara
inom

far ändå rätt

Svenska

kyrkan

få en formell

vid en koncern med
motsvarande
ha
rätt
ett avsevärt antal anställda. Dess arbetstagare bör
på den prii verksamheten
till insyn och inflytande
som arbetstagarna
arbetsgiövertygad
även
att
Jag
övrigt.
arbetsmarknaden
i
är
om
vata
kan i detta sammanhang

liknas

fördelar
av att få arbetstagarvarna inom Svenska kyrkan skulle ha
i styrelserna.
representanter
styrelserna
Om arbetstagarrepresentanter
tog plats i de kyrkliga
skulle det innebära ett direkt möte och samarbete mellan anställda och
förtroendevalda.

att tro att detta skulle bli fruktkan antas ha speciArbetstagarrepresentanterna

Det finns

all anledning

samt för verksamheten.
kunskap
fik och värdefull

Dessutom är
att bidra med i styrelsearbetet.
sköts. I
det av största betydelse för dem personligen hur verksamheten
på
lagstyrd
inte
förvaltning
Svenska
kyrkans
blir
framtiden
samma sätt
anställda
i Svenska
de
som i dag. Därmed ökar också skälen för att

kyrkan

ges viss möjlighet

till inflytande

över förvaltningen.
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I dag är kyrkoherdarna
i kyrkoråden.

styrelserna.

självskrivna

ibland ordförande
och stifti domkapitlen

Likadant
är det med biskopama
och biskopama kan dock inte betraktas
Kyrkoherdama

arbetstagarrepresentanter.

fullgör

ledamöter

De

roll

snarast arbetsgivarens

uttalade

har

som
och

arbetsledarfunktioner

i förhållande

till

arbetstagare.

övriga

roll tyder närmast på
Den debatt som förekommer
om kyrkoherdamas
kommer
Detta
att de i framtiden
att ha ett ännu tydligare chefsansvar.
i
arbetstagarrepresentanter
betyder också att behovet ökar av verkliga

styrelserna.
att jag alltså

Trots

kyrkliga

styrelserna

anser att det bör finnas arbetstagarledamöter
föreslår jag ingen lagstiftning
om rätt till

i de
perso-

nalinflytande.
Jag anser att Svenska kyrkan bör ta ett eget ansvar för den närmare
utformningen
av en sådan ordning.
kommer
Först när det står klart hur Svenska kyrkan i framtiden
att
bestämd
mening
uttala
någon
det
möjligt
organiserad
är
att
om i
vara
bör föreligga.
Det måste
organ som rätten till personalinflytande
få bero av Vilka organ som får ett faktiskt inflytande
över den
nämligen
från att
utgår
sysselsatta
Jag
arbetstagarna
verksamhet
är
som
vilka

Svenska

kyrkans

organisation

närmare

kommer

koordning
som antas av 1999 års kyrkomöte
kommer att behandlas
om personalinflytande
gan kan också
kyrkoordningen

I
tas upp i samband med kollektivavtalsförhandlingar.
finns det goda förutsätteller genom kollektivavtal

att lösa frågan
kans verksamhet.
Svenska

ett system

kan

övervägas.

En unik

6.5.1

Djupt

Det

historiska

starkt.

Sedan

betydelsefullt

miss-

för personalinflytande

Frågan

bör

i sådant

roll

förankrade

sambandet
flera

kyr-

perspektiv.

i ett vidare

6.5

Svenska

arbetstagarorganisationer

och berörda

kyrkan

med att på egen hand utforma
naturligtvis
lagstiftningsåtgärder

lyckas

fall behandlas

till just

på ett sätt som är anpassat

ningar

Skulle

att läggas fast i en kyratt frågan
Fråi det sammanhanget.
och förutsätter

hundra

mellan

band
samhället

år präglar

sätt vårt samhällsliv

och

Svenska

och vår kultur.

Svenska

kyrkan

är

på ett mycket
Den helt övervägan-

kyrkan

tillhör Svenska kyrkan.
av befolkningen
band mellan Svenska kyrkan,
djupt förankrade

de majoriteten
Dessa
samhället

och den svenska befolkningen

kommer

säkerligen

det svenska
att bestå.
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blir

Samtidigt
i riktning

mot
denna utveckling

det alltmer

ökad

tionerna

mellan

kyrkan

och övriga

tydligt

mångfald.

utgör

ett grundläggande

mycket

om Svenska kyrkan
kortfattad.
Den skall

Svenska

kyrkan

Lagen

lisk-luthersk
framtiden

att samhällsgemenskapen

med

episkopal

motiv

kyrkan

har angetts att
för att förändra rela-

i riktning

dock

struktur.

har anspråk

innehålla

förklaringar

om att
samt evangeDet betyder att staten även för
kyrkan lever upp till dessa sina
och rikstäckande

på att Svenska
På så sätt skiljer
sig statens förhållningssätt
egenskaper.
till andra trossamfund,
kyrkan från dess förhållningssätt
och privata

företag.

Dessa särskilda

ras alltså av att Svenska
det svenska samhället.

Öppen

6.5.2
Kraven
öppen

kyrkan

och

att Svenska

mot

blir mer jämställda
än för närvarande.
föreslås därför enligt riktlinjebeslutet
bli

demokratisk

är öppen,

utvecklas

I utredningsdirektiven

staten och Svenska
trossamfund

SOU 1997:44

förväntningar

alltjämt

till

Svenska

organisationer

och anspråk

anses ha en unik roll

motiveatt spela i

demokratisk

skall vara
på att Svenska kyrkan även efter relationsändringen
för alla och demokratiskt
organiserad har att göra med utforrn-

struktur. När kyrkolagen
upphävs måste
av dess grundläggande
andra former skapas för att säkra en sådan ordning. Hur detta skall göras
utreds av andra. De förändringar
som föranleds av att öppenhet och do-

ningen

molcrati

skall

upprätthållas

föra några direkta

effekter

kommer

såvitt jag kan bedöma

för den kyrkliga

inte att med

personalen.

och öppenhet är inte specifikt personalrelateom demokrati
rade. Jag har därför ingen anledning att föreslå några åtgärder med anledordning.
ning av kraven på öppenhet och demokratisk

Frågorna

fråga är dock den som handlar om arbetstagarnas
till insyn och inflytande
i styrelserna se ovan avsnitt 6.4.

En näraliggande

möjlighet

6.5.3

Rikstäckande

kan det finatt Svenska kyrkan skall vara rikstäckande
i det avse
vägledning
olika
ingen
Riktlinjebeslutet
meningar
nas
ger
om.
skall ha någon reell innebörd måste
endet. För att begreppet rikstäckande
Vad det innebär

upprätthållas
en viss service- och verksamhetsnivå
för
Svenska kyrkans verksamhet måste vara tillgänglig
för
finnas
till
hands
detta
måste
personal
kyrklig
befolkningen.
ligger att
I
skulle det vara möjligt
alla och envar. I syfte att uppnå detta förhållande
att i den nya lagen om Svenska kyrkan införa bestämmelser
om minimienligt

min

mening

över hela landet.

bemarming.

Det

skulle

exempelvis

kunna

föreskrivas

att varje

pastorat
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skall ha minst

präst. Men jag kan inte se att det finns
en heltidsanställd
några övervägande
fördelar med en sådan reglering. De ändrade relationerna mellan staten och Svenska kyrkan skall innebära en ökad frihet för
Svenska

kyrkans

Ramama

skall

olika

delar att självständigt
organisera sin verksamhet.
vida. Jag utgår från att Svenska kyrkan själv har

vara
så att den är tillgänglig
för alla
av att organisera sin verksamhet
efterfrågar
den,
eftersom
eller
kyrkans
mission
uppdrag
sprida
är
att
som
det kristna budskapet.
intresse

Drivkraften

naturligt

för att åstadkomma
Svenska kyrkan.

inom

Ett väl fungerande
att upprätthålla

6.5.4

ekonomiskt

en väl fungerande

en rikstäckande

utjämningssystem
verksamhet

Evangelisk-lutherskt

verksamhet

finns

kan göra det möjligt

i alla delar av landet.

trossamfund

I dag står det i kyrkolagen
trossamfund.

Enligt

att Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt
bör motsvarande
riktlinjebeslutet
regel finnas i den

nya lagen om Svenska kyrkan. I syfte att säkerställa den evangelisklutherska
skulle staten exempelvis
inriktningen
kunna bestämma
att
Svenska kyrkans präster skall ha en viss utbildning
eller legitimation.
Som också
föreslå

framgått

ovan i avsnitt 4.3.2 finner jag dock inte skäl att
lära, det kyrkliga
Frågor om Svenska kyrkans
Svenska kyrkans böcker, sakrament och gudstjänster
är
sådant.

något

ämbetet

samt
kyrkomötet
nu bemyndigat
avgörande för bibehållandet

att meddela föreskrifter
om. De ñågor som är
den
evangelisk-lutherska
profilen hanteav

ras således redan i dag inomkyrkligt.
När Svenska kyrkan nu får en friare ställning i förhållande
till staten
finns det ingen anledning
över att den
att ha något statligt inflytande
evangelisk-lutherska
och lojaliteten
kompetensen
hos perupprätthålles
sonalen.

6.5.5

Episkopal

struktur

Staten har anspråk på att Svenska kyrkan även efter relationsändringen
skall ha en episkopal struktur. Det framgår av riktlinjebeslutet.
I lagen om
Svenska kyrkan torde detta komma till uttryck genom att det där anges att
det skall finnas

stift och biskopar

i Svenska

kyrkan.

Att strukturen

skall

och förhållanvara episkopal har stor betydelse för personalens villkor
den. I begreppet ligger nämligen att biskoparna skall ha inflytande över
hur det kyrkliga ämbetet utövas. Jag skulle därför kunna föreslå en statlig

reglering

av de närmare formerna för biskopamas tillsyn över ämbetshaså att det har överlåtits
kyrkomötet
vama. Redan i dag är det emellertid
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att meddela föreskrifter
om det kyrkliga ämbetet. När Svenska kyrkan får
friare
relation
till
staten finns det ingen anledning att inskränka den
en
friheten.
Jag är övertygad om att Svenska kyrkan
upprätthålla den episkopala strukturen.

6.6

6.6.

kommer

att ta ansvar för att

Bemanningsorganisationen
1

Arbetsgivaransvaret

ställer krav på kompetens och ekonomiska
resurser
finns. Detta
ligga på en enhet där dessa förutsättningar
inte bör vara för små.
talar för att de enheter som ges arbetsgivaransvar
ordnas
så att arbetsgivaren
Det är vidare väsentligt
att organisationen
konsekvenserna
kan förutse de ekonomiska
av och ta det ekonomiska

Arbetsgivaransvaret
och måste därför

för sina beslut.

ansvaret

att det klart framgår
arbetsgivaransvaret.

nödvändigt

situationer
det yttersta

anställtill exempel när det är fråga om arbetsledning,
lönelönesättning,
uppsägningsbeslut,
omplaceringsbeslut,
komarbetstid, arbetsmiljö,
medbestämmandeförhandling,

utbetalning,
Oavsett

är
som eftersträvas för framtiden
viktigt att lagen om Svenska
och effektivitet
tillsammans
ger en klar och tydlig bild av hur

bemanningsstruktur

Vilken

trygghet

det för personalens

och kyrkoordningen
och

verksamhetsansvar
instanser.

och andra jämställdhetsfrågor.

trakasserier

petensutveckling,

ansvaret

är det i olika
organ som faktiskt bär

myndigheterna
vilket

gäller

Detta

ningsbeslut,

kyrkan

för de statliga

liksom

För arbetstagarna

min

är det enligt

Vidare

fördelar

kompetens

mening

sig mellan
nödvändigt

olika

kyrkliga

att arbetsgivar:

är odelat.

för varje personalkategori

i
bör komma till uttryck
som ytterst
har
det
någon form. Det måste vara alldeles entydigt vilket organ som
yttersta ansvaret och det bör inte komma i fråga att det ansvaret delas.
måste veta vem som ansvarar för
och myndigheterna
Arbetstagarna
Åtminstone
och arbetsmiljö.
när det gäller
jämställdhet
exempelvis
bär

Vem

arbetsgivaransvaret

flera organ att faktiskt
kan det vara lämpligt
att fördela
fullgöra
en del av de uppgifter som hör samman med arbetsgivaransvabör komma till tydligt uttryck, exempelret. Även en sådan fördelning
prästerna

vis i kyrkoordningen.
Att

ansvaret

arbetsgivamas
utrymme

blir

entydigt

trygghet.

för tvekan

placerat

Skulle

om vilket

det

kyrkligt

är av stor
kommande

betydelse

även

regelsystemet

organ som har arbetsgivaransva-

för
ge
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så blir det inte möjligt att förutse vem som
ret för en viss arbetstagare,
med
drabbas i händelse av tvist med arbetstagaren.
Här kan jämföras
fann att Metodisträttsfallet
i vilket Arbetsdomstolen
AD 1986 nr
för en viss pastor,
i Sverige skulle anses ha arbetsgivaransvar
själv ansåg att det var en av dess församlingar
trots att Metodistkyrkan
redovisat ovan i avsnitt 4.1.8.
som bar ansvaret närmare

kyrkan

6.6.2

Arbetsledningen
min mening,

Det är, enligt

tionen eller chefsrollen

viktigt att arbetsledningsfunk
inom Svenska kyrkan.

också mycket

tydliggörs

i dag att
upplever
inom Svenska kyrkan
av de anställda
och
Jag tror att arbetsklimatet
arbetsledningsfunktionen
är otydlig.
För att
gjordes tydligare.
verksamheten
skulle vinna på att ledningen
måste bland annat en klarare gräns dras
det skall kunna åstadkommas,

Många

mellan

uppgifter

vilka

anställda

de förtroendevalda

har och vilka

uppgifter

olika

har.

6.6.3

Förenkling

Jag är väl

om att det finns skilda åsikter om hur arbetspersonal bör
för Svenska kyrkans
arbetsledningen

medveten

givarskapet

och

organiseras.

Särskilt

måste lösas inom

gäller

Svenska

att frågorna
samtidigt
garanteras,

intresse

detta

kyrkan.

i förhållande
Som framgått

prästerna. Frågorna
ovan är det ett statligt
trygghet och inflytande
till

löses så att arbetstagarnas
skapas
som förutsättningar

att uppfylla
ha.
skall
för

den

som Svenska kyrkan även i framtiden
personalstruktur
är
De flesta tycks vara ense om att en förenklad
eftersträvansvärd.
Möjligheterna
att uppnå detta bedömer jag som goda.
enhet. Det stora
Församlingen
är Svenska kyrkans grundläggande

unika roll

flertalet

samling
kommer

att vara sysselsatta i en föräven i framtiden
dvs. på lokal nivå. Personalkostnadema
eller i ett pastorat,
med de kyrkoavgifter
i huvudsak
att finansieras
som efter

anställda

relationsändringen
Den

dubbla

kommer

kan tas upp på lokal nivå.
ansvarslinjen
är central i Svenska

kyrkans

liv.

Linjen

med kyrkans ursprung och
oavsett vilken struktur
att upprätthålla
måste
ansvarslinjen
dubbla
Den
för
personalorganisationen.
väljs
som
för
uttryck
alla nivåer. Den ger
alltid löpa genom Svenska kyrkans
spänningsfált.
olika intressen och ett livgivande
förbinder

demokratin

uppdrag.

Dess princip

och folkförankringen
är möjlig
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kyrkan

inte hañ någon självständig
som helhet har hittills
utgjort en del av staten. Det har inte funnits någon
organisatorisk
ledning på riksnivå.

status, utan närmast

enhetlig

Relationsändringen

innebär att Svenska kyrkan blir ett självständigt
Kyrkolagen
upphävs och
av nytt slag, ett s.k. trossamfund.
ersätts till största delen med en av kyrkomötet
beslutad kyrkoordning,
som gäller för alla nivåer inom Svenska kyrkan. Vissa grundläggande
bestämmelser,
bland annat om kompetensfördelning
mellan de olika

rättssubjekt

kyrkliga

nivåerna, kommer
dock att finnas i den lag om Svenska kyrkan som införs vid tidpunkten
for relationsändringen.
Efter relationsändringen
har Svenska kyrkan
att
nya möjligheter
kraftsamla.
Det kommer inte längre att finnas plats for någon dragkamp
mellan

kyrkokommunema
som företrädare
staten som garant för läran. Svenska kyrkan
kratisk grund forma sin egen helhet.

6.6.4

Tre

tänkbara

för

folkförankringen

får möjlighet

modeller

Som ett tankeexperiment
gör jag här en beskrivning
modeller
för Svenska kyrkans bemanningsorganisation

Lokalt

och

att på demo-

av tre tänkbara
i framtiden.

anställda

En modell

som det ligger nära till hands att välja är att låta all personal
med speciella uppgifter rörande
biskopar och vissa funktionärer
utom
information
exempelvis
och utveckling
lokalt
samordning,
- vara
anställd.

Många församlingar
är mycket små och bildar därför i dag gemenAndra församlingar
utsamma pastorat som bas för sina anställningar.
med lokala anställningar
talar
gör egna pastorat. Väljer man modellen
det mesta för att pastoratet
blir det organ som bär
även i framtiden

arbetsgivaransvaret.

bör av
De enheter som bär arbetsgivaransvaret
skäl inte vara allt för små. Att vara arbetsgivare
är en krävande
uppgift.
I en mycket liten församling
kan det vara svårt att få ekonomin, tiden och kompetensen att räcka till för ett sådant ansvarstagande.
Enligt denna modell blir det pastoratet som bestämmer
hur många
flera

anställda

av olika

slag som skall finnas. Det blir också pastoratet som
om vem som skall anställas. Pastoratet får, liksom i dag, betala
personalens
löner. Vidare blir det pastoratets sak att hålla med arbetslokaler och erforderliga
redskap. Att anvisa, leda och fördela arbete blir
beslutar

i huvudsak

ning

måste

pastoratets

uppgift.

pastoratet

dock

Genom

att ingå avtal

anses ge prästen

i fråga

om prästanställett självständigt
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för att under

ansvar

lingsgemenskapen

och domkapitlets

biskopens

förvalta

ansvarslinjens

princip.

kan tydliggöras

genom
befordra

sitt prästämbete.

tillsyn

Detta

inom

försam-

av den dubbla
på prästanställningen

följer

Det nu beskrivna
synsättet
bestämmelser
i kyrkoordningen.

Beslut om att
tas enligt den nu skisserade modellen
eller motsvarande
åtgärd för att avsluta en
Uppsägning
av pastoratet.
beslutas av pastoratet.
Inför en uppsägning
blir pastoratet
anställning
fortbilda

eller

personal

skyldigt

att undersöka om det finns någon annan ledig plats inom pastotill. Vid en uppsägkan omplaceras
som den uppsägningshotade
måste pastoratet,
ning på grund av arbetsbrist
om annat inte har avtadriftsenhet
och avtalsområde.
lats, upprätta
för varje
I
en turordning

ratet

eller den
uppträder
pastoratet,
rättegången.
tillhör,
i
pastoratet
part
som
som
i en arbetsgitecknar kollektivavtal.
Genom medlemskap
Pastoraten
bundet
de
avtal
denna
organisation
blir pastoratet
varorganisation
av
rörande

tvist

anställning

i pastoratet

arbetsgivarorganisation

ingår.
med lokala anställningar
av alla arbetstagare som är verkvid en första anblick vara betydlokal
nivå
verkar
onekligen
på
samma
fördelligt mera lätthanterligt
än dagens systern med en komplicerad
för prästerna.
ning av arbetsgivaransvaret
kommer
arbetsgivaransvaret
Med lokala anställningar
att ligga där

Systemet

det

ekonomiska

effektiv

för

ansvaret

ligger.

verksamheten

främjar

Det

en

planering.

kan också
för gott samarbete inom församlingen
med en sådan ordning. Men frågan är om skillnaden
uttryckligen
skulle bli så stor. Om pastoratet
verkligen
ges det fulla
anställningsavtalet
måste
för prästen,
arbetsgivaransvaret
anses

Förutsättningarna

tyckas

bli bättre

medge

honom

ansvar under biskopen eller domkapitlet
princip
Annars kan den dubbla ansvarslinjens

självständigt

för ämbetsförvaltningen.
inte upprätthållas.

Pastoratet

bör därför

inte kunna

utöva

arbetsledning

eller göra ingripanden
av anställningsförhålsom gäller just
landet. De samarbetssvårigheter
på lokal nivå
som i dag förekommer
Problemets
tyngd
torde dock endast sällan röra ämbetsförvaltningen.
den delen

skall

därför

inte överskattas.

måste

den dubbla

verkar

i församlingen

Oavsett

ansvarslinjen
måste

känna

organiseras

hur arbetsgivarskapet

prägla

verksamheten.

ansvar

Alla

både för kyrkans

som medursprung

och lära och för demokratin.
För

ringen.

arbetssökande
Eftersom

präster

kyrkolagen

blir

läget annorlunda

upphävs

kommer

efter

relationsänd-

att finnas
grundade. Arbets-

det inte längre

krav på att anställningsbeslut
är sakligt
får i stället samma situation som dem som i dag söker
eller privata anställningar.
kyrkokommunala
Den omstänanställningar

något lagfäst
sökande

digheten

präster

i kombination

med en modell

där anställningsbeslut

av lokalt
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verksamma
heter

präster alltid
kan upplevas

tas på lokal

nivå
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kan tänkas

medföra

för vissa individer.
som orättvisa
tid tycks vara över nu.
för den enskilde arbetstagaren kan upplevas

som
kommer att prästbristens

Tryggheten
vid

lokal

aktuellt

anställning

än vid

anställning

i en större
sig arbetsgivarens

att säga upp någon sträcker
inte längre än till pastoratets
arbetsbrist
får turordningskretsar
av

svårig-

Till

detta

som sämre
enhet. Blir det

omplacerings-

skyldighet

gränser.

grund

upprättas inom pastoratet.
och för löner till fullmaktsan-

Att

Vid

uppsägningar

på

svara for kostnader för pensioner
ställda som inte kan sägas upp kan bli mycket betungande
för vissa
pastorat. Vidare måste det konstateras
att arbetsgivarrollen
som sådan
uppgift.
är en resurs- och kompetenskrävande

Anställda

på riksnivå

En annan tänkbar modell är att låta all personal vara anställd på riksnivå, av Svenska kyrkan som helhet. Det är först genom relationsändringen
finns
som en sådan möjlighet
ges. Jämförbara
arrangemang
bland annat i Försvarsmakten,
i Regeringskansliet
och i vissa bolagskoncerner.
Även

placeras på riksnivå kan arbetstagaren
om arbetsgivaransvaret
lokalt
eller
regionalt
placerad.
De uppgifter som hör samman med
vara
delegeras
i
Sådana delegationsbeslut
lämplig
utsträckning.
kan
ansvaret
komma till uttryck
i den av kyrkomötet
beslutade kyrkoexempelvis
ordningen.

Ansvaret

kyrkan,

åvilar

med ett sådant system

bestämmelser

alltså ytterst

Svenska

i kyrkoordningen

eller på annat sätt
som genom
kan delegera verkställandet
till andra kyrkliga
organ på olika nivåer.
Eftersom basen i Svenska kyrkans ekonomi även efter relationsänd-

ringen
lokal
vilka

kommer

är det nog rimligast
att ligga på lokalplanet
att det är på
dvs. i pastoraten, som flertalet beslut tas om hur många och
anställningar
som skall göras. En sådan delegationsbestämmelse

nivå,

bör därför

finnas.

lämpligen

bör lösas på regional

att ta besluten.

När det gäller

Detta

gäller

anställningar

för uppgifter

nivå kan det i stället

exempelvis

anställningar

som i stället
delegeras till stiftet
motsvarande

dem

har i dag. Möjligen
kan det även övervägas att låta
som stiftsprästema
något annat organ, på central eller regional nivå, besluta om anställning
Om det anses erforderligt
kan kyrkoav dem som just har prästvigts.
generellt skall beaktas som förmötet besluta att vissa omständigheter

utsättningar

eller meriter

När det gäller

då anställningar

arbetstagare

görs.

på lokal nivå
som skall vara verksamma
bör pastoraten
åläggas ansvaret att betala löner samt att hålla med
arbetslokaler
och erforderliga
Särskilt viktigt
arbetsredskap.
är att de
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arbetsgivaruppgiftema
anvisa, leda och fördela
mest centrala
- att
arbete
tydligt delegeras till rätt nivå. På så sätt synliggörs
också den
dubbla ansvarslinjens
de
princip.
För merparten
anställda
måste
av
pastoratet

anses vara
finns
prästerna

gäller

arbetsledaruppgifter

till

rätt

nivå

det dock
stiftsnivå,

för

arbetsledarfunktionema.

När

det

att delegera viss del av dessa
lämpligen till biskopen eller domka-

skäl

pitlet,

och viss del till pastoratet.
Sannolikt
bör någon slags delegation
besluta
och befordran
fortbildning
göras även för uppgifterna
att
om
av
personalen.
skall kunna säga
räkning
om vem som för arbetsgivarens
eller
på
avsluta
centralt
anställning
förlagd
sätt
är inte helt
annat
upp
en
lätt att lösa. Det hänger samman med att en uppsägning
aldrig anses
bereder
sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren

Frågan

i fråga annan anställning
hos sig. Finns det någon annan
denne
bör kunna erbjuda arbetstagaplats hos arbetsgivaren
som
alltså
inte
så
får
arbetstagaren
sägas
att underren,
upp. Skyldigheten
med
centralt
söka möjligheten
till omplacering
kommer
i ett system

arbetstagaren
ledig

sig över hela Svenska kyrkan. Vid
för varje
arbetsbrist
upprättas
en turordning
av
driftsenhet
och avtalsområde.
Arbetsbrist
i ett pastorat kommer därför
normalt sett inte att leda till att anställda i något annat pastorat slås ut
förlagda

anställningar

uppsägning

att sträcka

på grund

kan det dock bli på
Annorlunda
av kortare anställningstid.
begär det skall
orter med flera pastorat. Om arbetstagarorganisationen
för
hela
nämligen en gemensam turordning
göras
orten.
uppträder trossamfundet
på riksnivå
I tvist rörande en anställning

på grund

Med centralt förlagda anställsom part i rättegången.
Skyldigdet en uppgift för riksnivån
att sluta kollektivavtal.
kommer
ytterst att åvila Svenska
att infria pensionsåtaganden

Svenska
ningar
heten

kyrkan

blir

kyrkan.
Ett systern med centralt förlagda anställningar
och flexibelt.
Det kan dock kännas tungrott

tydligt

Kombinerad

kan som framgått
i vissa avseenden.

bli

modell

De modeller

Det är exemsom ovan skisserats kan förstås kombineras.
biskoparna
pelvis möjligt
att låta prästerna inklusive
vara anställda på
riks- eller stiftsnivå,
får vara lokalt
medan övrig personal i huvudsak
anställd.
som har sin
med olika arbetsgivare
grund i att det finns arbetstagare
på samma
och att
arbetsplats. Det kan bli svårare att hålla samman verksamheten
effektivt
samarbeta mot ett gemensamt mål.
I ett kombinerat

system

kan det bli

särskilda

problem,
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7

1

förslagen

av

Regionalpolitik
för

En uppgift
redovisa
dir.

se

der

alla

kommittéer

statliga

de regionalpolitiska

1992:50.

slag påverkar

och särskilda

utredare

är att

konsekvenserna

Uppgiften

sysselsättningen

av de förslag som läggs
innebär att jag skall belysa hur mina föroch den offentliga
servicen i olika delar

jag föreslår vissa förändringar
rörande myndigav landet. Eftersom
skall jag också göra överväganden
hetsuppgifter
om decentralisering
och lokalisering
Mina

utanför

förslag

Stockholmsregionen.
inga omfattande

innebär

regionalpolitiska

konsekven-

ser. Några av förslagen kan dock medföra vissa sådana följder. Jag tänker då på förslagen rörande pensionsåtagandena,
förslaget att myndighetsanställa

sådana fullmaktshavare

förslaget
att
nya organisationen,
begränsar den kyrkliga personalens
konflikter
rörande

samt förslaget att inga särskilda
kyrkomusikers
Vidare
behörighet.

ganden rörande
gemensamt
främst avsnitt

tryggande

pensionsåtagandena
och

3.2.4 ovan.

sparande

för

sättningar

som

försvinna

genom

all kyrklig
i dag

längre

skall

gälla

tänker

jag på mina

innebär

en övergång till
Svenska kyrkan

övervä-

inom

hela

ett

se

Tanken

pensionsstiftelse

eller

åtagandena

lagregler

änstebostäder.

prästemas
rörande

Förslagen

ning

som motsätter sig övergång till den
de lagregler
upphäva
som i dag
i arbetsrätt att vidta stridsåtgärder

finns

att medlen

är att en gemensam försäkringsföreskall byggas upp, för att trygga pensionspersonal.
Det innebär i sin tur att de avi många
överförs

på sikt kommer
pastorat
att
till försäkringsföreningen
eller

stiftelsen.
För de fullmaktsanställda

anställningar
till

slutsatsen

främst

motsätter sig att övergå till
som eventuellt
eller
inte
statliga
statligt
reglerade har jag kommit
är
som
måste gå in och ta arbetsgivaransvar
att en myndighet
se

avsnitt 4.2.7 ovan. Jag har resonerat om möjligheten
att inrätta
för
för
föreslå
myndighet
Kammaruppgiften,
stannat
att
att
en ny
men
får ta det ansvaret. Inget tyder på att det skulle bli många
kollegiet
arbetstagare som motsätter sig övergång. Men på detta stadium får man
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ändå räkna

med att några överväger
den möjligheten.
Att ta arbetsgiför dessa blir alltså en ny uppgift
för Kammarkollegiet.
varansvaret
bortfaller
Samtidigt
från kyrkokommunema
motsvarande
uppgift
och

domkapitlen.
skall

Tanken

sluta avtal

är dock

i möjligaste
mån
att Kammarkollegiet
arbetsgivarna
dessa
skall
fullom att
uppgiften,
nämligen
att svara för arbets-

med de kyrkliga

göra den mest resurskrävande
ledningen.
Jag räknar med att den uppgift
inte skall kräva

Kammarkollegiet

som på detta sätt tillförs
årsarbetskraft.
Att utlokaliän
mer
en
ineffektivt.

sera just denna uppgift förefaller
Mitt förslag att upphäva den särskilda
rätten

får inga

av konflikten viss risk

lagbegränsningen

för sysselsättningen.

följder

finns

Däremot

för den offentliga
Svenska kyrkan
servicen.
följder
att det medför
kommer
efter
handha
myndighetsutövning
relationsändringen
även
att
rörande

Vigslar,

avseendet

och allmänna

begravningsverksamhet
Svenska

erbjuder

kyrkan

service.

offentlig

handlingar.
I det
Även Svenska

service.
anses vara ett slags offentlig
Svenska
skall
rikstäckande.
kyrkan
krav
på att
staten
vara
I dag är den kyrkliga
personalens
möjlighet
att vidta stridsåtgärder
gäller för
inom myndighetssfáren
begränsad. Motsvarande
begränsning

kyrkans
Därför

verksamhet

egentliga

ställer

alla offentliganställda.

När Svenska

kyrkan

likställs

med andra privata

arbetsgivare har jag funnit att den särskilda begränsningen
och att konflikträtten
bör se likadan ut som på den privata
naden

se främst avsnitt

3.3.3 och 4.3.9 ovan.

Detta

tuell

bör upphöra
arbetsmark-

kan vid en eveninte kan upprätt-

arbetskonflikt
få till följd att offentlig
service
hållas på samma nivå som annars hade varit fallet.
för behörighet
I dag finns ett lagstadgat krav på viss utbildning
som
kyrkomusiker.
upphävs och jag har
Kravet bortfaller
när kyrkolagen
inte funnit att det bör ersättas med ny lagstiftning
av samma eller liknande

innehåll

se

ställa motsvarande
ningen

för

Om Svenska kyrkan väljer att
ovan avsnitt 3.3.1.
får detta inga följder för sysselsättkrav i framtiden
och kantorer.

organister

Inte

heller

utbildningsanstalterna

berörs.
ovan i avsnitt 4.3.7.
Min slutsats är att systemet bör bevaras genom att nya former
för
eftersträvas.
i
schablonmässig
Prästgårdarna
skattejämkning
utgör
Prästemas

många

fall

bygden.

tjänstebostäder

ett värdefullt

Att

ortsboma

del av den offentliga
hålla tjänstebostäder

glesbygden
betydelse
anspråk

och

till

för Svenska

på att kyrkan

har jag

och levande

behandlat

kulturarv

på den svenska

lands-

vet var de lätt och nära kan söka en präst är en
för pastoraten
servicen.
Möjligheten
att kunna
underlättar
också rekryteringen
av präster till

storstadsförsamlingar

med

bostadsbrist.

att uppfylla
skall vara rikstäckande.

kyrkans

möjlighet

statens

Det

har

särskilda

Övriga följder

SOU 1997:44

av förslagen

Jämställdhet

7.2

konsekvenserna

Detsamma

jämställdheten.
anställda

och

förslagen

gäller

är att redovisa de
se dir. 1994: 124.

utredare

av förslagen
relationsändringens

förslagen

rörande

pensionsâtagandcna.

rörande

innebörd

för

följder

för

får inte några

och kollektivavtal

anställningsavtal

gällande

rörande

och förslag

slutsatser

Mina

för alla statliga

uppgift

En annan obligatorisk
jämställdhetspolitiska

de
Även

fullmaktsförslagen

Min anaär såvitt jag kan bedöma könsneutrala.
har inte lett till förslag om förändring
lys av tjänstebostadsfrågan
av
kan i det sammanhanget
systemet sådant det faktiskt fungerar. Möjligen

rörande

konflikträtten

sägas att det rådande systemet
anställning
i glesbygden.

underlättar

sägas att mitt
för könsdiskriminering

Det kan kanske
till

hinder

för jämställdheten.

tillräckliga.

för präster

med familj

att ta

val att inte föreslå särskilda lagregler
inom Svenska kyrkan kan få följder

regler är
Jag har dock ansett att jämställdhetslagens
6.2.3
avsnitt
i
utförligt
ovan.
mera

Detta har jag utvecklat

2l 3

,

LVR
...då.want
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författningsförslagen

l

Inledning

Jag föreslår

vissa bestämmelser

den kommunala

förslag

till

delegationslagen

i tidigare

kapitel

i den s.k. införandelagen,
och ett par ändringar
att jag härutöver

har framgått

en ändring av
i LOA. Av mina
föreslår

upphä-

vande

Det är möjligt att ytterligare
författningar
av vissa förordningar.
bör ändras. Jag har inte gjort någon heltäckande
genomgång.
till den s.k. införandelagen
läggs i huvudsak
av Utreddock
trossamfundens
kommer
I
rättsliga
reglering.
förslaget
om
föreslås
flera
olika
statliga
utredningar,
att intas bestämmelser
som
av
däribland
min. Paragrafema
4 och 5 nedan är sådana som är av
central betydelse
för mina förslag men som kommer
att föreslås av

Förslaget

ningen

Utredningen
dessa förslags

rättsliga
reglering.
om trossamfundens
exakta lydelser hänvisar jag därför till

När

det

betänkandet

gäller
från

den utredningen.

8.2

Bestämmelser

i införandelagen
3 §

Utformas

av Utredningen

om trossamfundens

rättsliga

reglering.

och skyldigklargör
rättigheter
att kyrkokommunemas
heter vid relationsändringen
delar av Svenska
övergår till motsvarande

Bestämmelsen

kyrkan.

2 l 6 Specialmotiveringar

till fözfattningwrslagen

SOU 1997:44

4 §
Utforrnas

om trossamfundens

av Utredningen

Bestämmelsen

hur

klargör

myndigheter

skall

oavgjorda

handläggas

rättsliga

reglering.

ärenden

kyrkliga

hos statliga

efter relationsändringen.
5 §

Utformas

om trossamfundens

av Utredningen

Bestämmelsen

klargör

att kyrkomötet

1 999 får

rättsliga

reglering.

besluta för framtiden.

12 §
En präst

får inte
i Svenska kyrkan
som är anställd med fullmakt
Så länge anställningen
består gäller
sägas upp från den anställningen.
fullmakten
medför.
även i övrigt de rättigheter och skyldigheter
som

Bestämmelsen
maktsanställda
Staten

syftar
prästerna

till

vad som gäller för de fullatt klarlägga
hos Svenska kyrkan efter relationsändringen.

har i dag, främst

del i arbetsgivaransvaret
genom domkapitlen,
innebär att
prästerna
se ovan avsnitt 4.1.8. Relationsändringen
staten släpper sin del av ansvaret för den verksamhet
som prästerna är
för

sysselsatta
blir

Ansvaret

står klart

lagen

följer

vid

övertas av något
års kyrkomöte.

1999

anställningsavtal

Av

6 b§

och anställningsvillkor

verksamhetsövergången,

kvarstår

organ. Vilket det
anställningsskydds-

och skyldigheter

rättigheter

att prästemas

inomkyrkligt

av de
för
tidpunkten

på grund

som gäller vid
i förhållande
till den

nya arbetsEtt stort antal präster är anställda med fullmakt.
Den som har
fullmakt
kan inte sägas upp från sin anställning,
kan
men anställningen
avslutas
på andra
avskedande.
exempelvis
Den
sätt
genom
oavsättlighet
i
inte
kan
ligger
arbetstagaren
sägas
är
att
som
upp
en
rättighet
på grund av anställningsavtalet
och består således efter relagivaren.

tionsändringen.
den anställde.

lägga
ringen.

Fullmakten

kan i dag inte avlägsnas

Den föreslagna

utan samtycke

från

bestämmelsen

syftar främst till att klarhar samma tyngd efter relationsändoch
följer att även de övriga rättigheter

att den s.k. oavsättligheten
Av

skyldigheter

andra

meningen
följer

består. Vilka
dessa rättigheter
som
av fullmakten
och skyldigheter
är framgår av de lagrum som nämns i 15 § nedan. För

till fögfattningsförslagen
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till

motiv

utförligare

denna bestämmelse

till avsnitt

hänvisas

4.2.1-4.2.4

samt 4.3.4-4.3.5.
13§
För
Svenska

med

som är anställd
en kyrkomusiker
kyrkan gäller 14 § lagen 1992:301
även efter utgången

lagen 1992:300

Bestämmelsen

handlar

om några
konstitutorialanställning.

kyrkokommunal

konstitutorial

om införande
år
1999.
av

kyrkomusiker

enstaka
Den

gäller

inom

av kyrko-

inte

som har
skolkanto-

kommuner.
För de kyrkomusiker
rema, som är anställda av borgerliga
Svenska
kyrkan gäller i dag
anställda
inom
med konstitutorial
är
som
införande
14
§
lagen
framgår
särskilda regler, vilket
av kyrkoom
av

lagen.

särskilda

Den

arbetstagare

regleringen

tillkom

förändrade

inte accepterade

mot bakgrund
anställningsvillkor

av att dessa
i samband

som ägde rum i början av 1990-talet.
av kyrkomusiken
finns
det
inte
någon anledning att på grund av
bedömning
är att
för dessa få arbetstagare. De
ändra på förhållandena
relationsändringen
för
dem
bör därför tillämpas för dem
dag
i
gäller
författningsregler
som
med den reform
Min

även i fortsättningen.

fråga har även behandlats

Denna

ovan

i avsnitt

3.2.6 och 3.3.1.
14§
har

Kammarkollegiet
statliga

eller

reglerade

statligt

den l januari

anställning

inom

vars
en arbetstagare
Svenska kyrkan består

2000.

Svenska

kyrkans

har del

Staten

avsnitt

Biskoparna

4.1.8.

kan har statliga
eller

i stift

präster

anställningar.

reglerat

för

arbetsgivaransvaret

har statligt

och vissa andra anställda

anställningar.

statligt

och pastorat

i arbetsgivaransvaret
I normalfallet

anställningsförhållande

för
inom

dem

reglerade

se ovan

Svenska

kyr-

kommer ett sådant statligt
vid relationsändringen
att

övergå till att gälla mellan något inomkyrkligt
organ och den anställde i
fråga. Men det kan tänkas att någon eller några statligt reglerade eller
för relationskommer att kvarstå efter tidpunkten
statliga anställningar

ändringen.
gäller

Så blir

det i vissa fall då någon

om den som motsatt

sig har fullmakt,

motsatt

sig övergång.

om uppsägningstid

Detta

löper
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för honom eller om tvist råder om hans anställning.
För sådana anställda bör staten även i fortsättningen
I klarta ansvar som arbetsgivare.
hetens intresse
bör någon myndighet
för uppgiften.
utpekas
Vid

Kammarkollegiet

finns

gor. Här hänvisas

även till avsnitt

och erfarenhet

kompetens

rörande

kyrkliga

frå-

4.2.7 och 4.3.6.
l5§

För en präst eller biskop som avses i 14 § gäller 34 kap. 1-2 och 91992:300.
Kammarkollegiet
samt 35 kap. kyrkolagen
utför de
uppgifter
ankommer
på något organ
som enligt dessa bestämmelser
inom Svenska kyrkan. Prästen eller biskopen är skyldig att utföra allt
18

prästerligt

arbete

inom

det stift

där han vid utgången

av år 1999 hade

sin anställning.

Bestämmelsen

sig övergång

blir

tillämplig

kvarstår

om en präst eller biskop
i anställning,
hos Kammarkollegiet,

som motsatt
efter rela-

tionsändringen.
ändras
melser
flikter,

För en sådan arbetstagare bör anställningsförhållandena
så lite som möjligt.
Därför föreslår jag att kyrkolagens
bestämskyldighet
tjänst,
arbetskonbisysslor
utöva
att
om
annan
m.m.,

anställnings

avstängning

Enligt
gifter

och läkarundersökning

de nämnda

på olika

lagnimmen

kyrkliga

kontraktsprosten.
gestalt,

upphörande,

Dessa

organ,

disciplinansvar,
skall

ankommer
såsom
kommer

organ
även efter relationsändringen.

åtalsanmälan,

fortsätta

att gälla för denne.
rad
olika
arbetsgivaruppen
stiftsstyrelsen,
och
domkapitlet
sannolikt

att finnas, i förnyad
För tydlighets
skull bör det där-

för klarläggas
att Kammarkollegiet,
att ha arbetsgivarsom kommer
de
enligt
nämnda
bestämmelseransvaret, skall utföra de uppgifter
som
ankommer
på
något
inom
Svenska
kyrkan.
Om
na
organ
en präst eller
kvarstår
biskop
i statligt
reglerad
eller
efter
statlig
anställning

relationsändringen

kan han knappast,

inom ramen för sin anställning,
Svenska
kyrkan.
För att
än inom
annanstans
kompensera sig för lönekostnadema,
måste staten kunna dra nytta av en
sådan arbetstagares
arbetskraft.
får ordnas
Detta
på så sätt att

sysselsättas

någon

Kammarkollegiet,
hyr ut arbetskraften
till
som har arbetsgivaransvaret,
någon arbetsgivare
inom Svenska kyrkan.
Ett sådant uthyrningsavtal,
å ena sidan och
som alltså ingås mellan staten genom Kammarkollegiet
inom Svenska kyrkan å andra sidan, får inte innebära
en arbetsgivare
att beskaffenheten
i grunden förändras.
anställning
av arbetstagarens
En prästs arbetsskyldighet
torde i dag inte vara begränsad
till den

änsteplacering
det stift

inom

uppehåller, utan omfatta allt prästerligt
arbete i
han har sin anställning
se ovan avsnitt 4.1.9. Det

prästen
vilket

SOU 1997:44

bör för tydlighets

skull

någon
vid

arbetsgivare
för

tidpunkten
efter

219

klarläggas

efter relationsändringen.
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Skulle

inom

kvarstår
att denna arbetsskyldighet
inte kunna slutas med
uthymingsavtal

det stift

i Svenska
hade

relationsändringen

förändringen,

där arbetstagaren

kyrkan

den anställning

får Kammarkollegiet

efter

som står
överenskommelse

med denne söka en annan lösning.
l6§
En arbetsgivare
år 2009 säkerställa

Svenska

före den l januari

intjänade

eller

säkring
tryggande

kyrkan

skall

senast vid utgången av
pensionsrättigheter
som är
skall ske genom pensionsför-

avseende

2000.

Detta

av de sätt som anvisas
pensionsutfästelse
av
m.m.

i lagen

på något

för

Motiven
avsnitt

inom

sina åtaganden

3.2.4.

denna

bestämmelse

Bestämmelsen

gäller

finns
endast

utförligt
sådana

1967:531

redovisade
ovan
pensionsrättigheter

och tar i första
som har tjänats in före relationsändringen
med kyrkokommunala
villkor.
åtaganden till anställda

övriga
till

förslag

förslaget

skall

prästerna

avsnitt

finns

4.2.9.

tryggas
De historiska

om

i

hand sikte på
Bland

mina

åtagandena i förhållande
att de historiska
redan före relationsändringen
se ovan
varit säkerställda
åtagandena har hittills

beskattningsrätt
församlingarnas
kyrkolagens
samt genom
genom
och om begränsning
tillåtna
regler om indelning
församlingars
av
verksamhetsområde.
Relationsändringen
innebär
att församlingar,
vilket medmister sin kommunstatus,
pastorat och stiftssamfálligheter
för att beskattningsrätten
upphör. Vidare innebär den att kyrkolagen
upphävs. Det får i sin tur till följd dels att det inte längre finns lagregler
ett pastorat
om vem som tar över en fordran om exempelvis
dels att de kyrkliga
inte längre är förhindrade
arbetsgivarna

läggs ned,
enligt

lag

Dessa förändringar
ägna sig åt annat än sin kärnverksamhet.
leder till att arbetstagarnas
fordringar
på pensionsmedel
sammantagna
blir mer osäkra än de hittills
skall
har varit. För att denna försvagning
att

elimineras

måste,

enligt

min

bedömning,

de

historiska

pensions-

åtagandena

säkerställas på annat sätt efter relationsändringen.
Detta bör
ske på sätt som anvisas i den s.k. tryggandelagen
eller genom pensionssaknar ekonomisk
försäkring.
förmåga
Många
kyrkokommuner
att
med relationsändringen
genast i samband
sionsskuld.
Jag anser det därför
rimligt
successivt tryggande under en tioårsperiod
att främja

ett tidigt

säkerställande

säkerställa

hela

sin

penges till ett
efter relationsändringen.
För
att

möjlighet

har jag ovan avsnitt

3.2.4

föreslagit
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att kyrkofondsmedel

förening
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försäkrings-

för bildande

avsätts

av en gemensam
för hela Svenska kyrkan.

eller pensionsstiftelse

17§
Svenska

kyrkan
nade

kyrkan

solidariskt

svarar

för sådana åtaganden
före

den

16 § eller garanterats

Även

avseende

2000

1 januari

med arbetsgivarna

inom

Svenska

pensionsrättigheter

som är intjähar säkerställts
enligt

och som varken

av staten.

jag till avsnitt 3.2.4 ovan. Jag utgår från
historiska
åtagandena kommer
att säkerställas
att en stor
av de
samband med relationsändringen.
Men efterenligt 16 § i omedelbart
i denna del hänvisar
del

inom en tioårsperiod
att detta kan göras successivt
som jag föreslår
behövs någon annan form av säkerställande
under övergångstiden.
Denna bestämmelse
syftar till att åstadkomma
en sådan övergångslösning. En lämplig ordning är enligt min mening att arbetsgivarna
tar

kreditförsäkringar
kan

dock

Detta

gäller

enligt
förmån

till

åtaganden

för

att betala

och åtaganden

pensionärer

3.2.4. Vissa

i avsnitt

kreditförsäkras

inte

som inte har säkerställts.
typer av pensionsåtaganden
de villkor
i dag.
som tillämpas

de åtaganden

avseende

Detta har jag beskrivit

personer
som
Ovan i avsnitt

livränta.

redan

är

3.2.4 har

skall ställa garanti i
att staten genom Riksgäldskontoret
fall sådan garanti
enkel
för
sådana
det
För
borgen
åtaganden.
av
ställs bör den som ansvarar för åtagandena i fråga åläggas att betala en
för det risktagande
belastning
och den administrativa
avgift
som
innebär för staten. Detta framgår av lagen 1996:1059
garantin
om

jag

föreslagit

form

statsbudgeten.

kommer

kyrkofonden

att

ändringen.

Bestämmelsen

solidariskt

ansvarstagande

indelningsregler
interna
ordnat
risk

regelverk

stadga

Svenska

kyrkan

efter

är att
relations-

syftar

skyldighet

enligt

den administrativa

kyrkan.

tillföras

bestämmelsen

till att under övergångstiden
uppnå ett
i
mån
liknar
det
kyrkolagens
någon
som
som
i dag innebär.
Svenska kyrkan
kan välja att i sitt

säkerställande

och

Svenska

för den föreslagna

En utgångspunkt

för

sådana

16 § att betala

belastning

som

avgift

arbetsgivare
för täckande

förpliktelsen

som inte
av den

innebär

för

till författningsförslagen
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Ändring

8.3

kommunala

av

221

delegations-

lagen
beslutanderätten

uppdraga

skall ha följande

muner

att
om rätt för kommun
komsammanslutning
av

det att lagen 1954:130
i vissa frågor till

föreskrivs

Härigenom

lydelse.
med

sammanslutning
av kommuner
som tillhör
intresse
såsom
medlemmarnas
tillvarataga

Kommun,

att
arbetsgivarorganisation,
bindande

verkan

enhetligt

reglera
tjänst,

munens
att fastställa.

vilkas

Kommunen

äger

det icke

villkor

församling,

tingsk0mmun

borgerlig

muni-

och

cipalsamhälle

frågor

i

jämställas

kommun

lag

ankommer

lands-

på statlig

enligt

att uppdrag

bestämma

av nämnd, som handlägger
arbetstagare i kommunens
tjänst.
Med

att med
annorledes

eller
genom kollektivavtal
för sådana arbetstagare
anställningsvillkoren

för kommunen

lämnas

denna

sammanslutningen

äger uppdraga

första

uppgift

arbetsgivare

i kom-

myndighet
stycket

Med

kommun

lag

denna

kommunal

landsting

får
för

om anställningsvillkor

i

jämställs
och

annan

förvaltningsenhet.

ävensom
annan,
kommukyrklig,

eller

nal förvaltningsenhet
Denna

lag träder

i kraft

mister

pastorat och stiftssamatt församlingar,
Det kommer således inte att finnas
efter den l januari 2000. Staten bör inte längre

sin kommunstatus.

några kyrkokommuner
bestämma

hur arbetsgivarna

För tydlighets

2000.

innebär

Relationsändringen
fálligheter

den l januari

skull

inom

bör kommunala

sätt per relationsändringen.

Svenska

kyrkan

delegationslagen

skall organisera

sig.

ändras på angivet
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Ändring

8.4

av

offentlig

föreskrivs

det

anställning

offentlig

om

LOA

anställning
Härigenom

lagen

SOU 1997:44

att

1-3

1994:260

lagen

6

samt

skall ha följande

om

lydelse.
1§

I denna lag finns

riksdagen

särskilda

och

dess

föreskrifter

om arbetstagare
och

dess

myn-

myndigheterna

under

rege-

de

försäkrings-

riksdagen

myn-

digheter,

hos

digheter,
under

myndigheterna

rege-

ringen,

ringen,
och

kyrkomötet

dess myn-

digheter,

allmänna

kassoma.

de

allmänna

försäkrings-

kassoma.
Särskilda

föreskrifter

om arbetstagare som avses i första
finns också i lagen 1994:261
om fullmaktsanställning.

stycket 2

2 §

Följande
gäller

föreskrifter

också

kommuner,

landsting,

nalförbund,

församlingar

kyrkliga

i lagen
hos

arbetstagare

kommuoch

föreskrifter

Följande
också

gäller

kommuner,

i lagen

arbetstagare
landsting

munalförbund,

och

hos
kom-

nämligen

nämli-

samfälligheter,

gen
23-29

om arbetskonflikter,
första stycket om vissa
medbestämmande
i arbetslivet.
42§

Föreskrifterna

undantag

från

lagen

1976:580

30§
hälsoundersökningar
om periodiska
hos kommuner
och landsting.
i

också arbetstagare

om

gäller

3 §

Lagen gäller

inte

Lagen gäller

statsråden,

riksdagens
arbetstagare
anställda

inte

statsråden,
ombudsmän,
är lokal-

som
av svenska staten

riksdagens

ombudsmän,

arbetstagare

som är lokalsvenska
staten

anställda

av

SOU 1997:44

Specialmotiveringar

utomlands
svenska

och
som
medborgare,

inte

utomlands

och
som
svenska medborgare,

är

arbetstagare
som har anviberedskapsarbete
eller skydsats
dat arbete.
För justitiekanslem,

inte

är

arbetstagare

som har anvieller skydsats beredskapsarbete
dat arbete.

justitieråden

om bedömningsgrunder
om arbetskonflikter.

till förfatiningsförslagen

och regeringsråden

vid anställning,

gäller

7 § om bisysslor

bara 4 §

och 23-29

6§
får

Regeringen
svenska

anställning

statlig
eller

föreskriva

medborgare

särskilda

anställning

som är av betydelse
männa eller enskilda

har enligt

och 3 utövas
hos

som kan medföra
för landets säkerhet

ekonomiska

myndighet

bestämmer

arbetstagare
komötet

Denna

eller

som
i fråga

hos

om
kyrkomötet

myndigheter

eller

kyrkomötet

riksdagen

riksdagen

och

dess

som regeförsta stycket 2

i fråga om arbetstaeller
dess
av

av
den myndighet

kännedom
eller

om förhållanden
for andra viktiga,
all-

intressen.

riksdagen

gare
myndigheter

att bara

eller utrikesförvaltningen,

befogenheter

De

besluta

som kan vara förenad med myndighetsutövning
frågor
till andra stater eller
av
som rör förhållandet
organisationer,

handläggning

ringen

fall

anställning

statlig

eller

för

inom regeringskansliet

till mellanfolkliga

den

eller

får ha

befogenheter

De

har enligt

ringen

som regeförsta stycket 2

och 3 utövas
hos

gare
myndigheter
den

i fråga om arbetstariksdagen
eller
dess
av

myndighet

riksdagen
som

eller

riksdagen

bestämmer.

kyrsom

bestämmer.

lag träder i kraft

den l januari

2000.

Relationsändringen

innebär att Svenska kyrkan upphör att vara ett
inte längre skall ha
organ. Det måste medföra att personalen
offentliga
anställningar.
LOA bör därför inte omfatta några kyrkliga
arbetstagare. Av den anledningen
måste de föreslagna ändringarna
i l

offentligt

och 2

göras.

Ändringama i 3 och 6

föreslås

för tydlighets

skull.
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Övrigt

8.5

Om det visar sig att alla arbetstagare

med statliga

eller statligt

reglerade

att vid relationsändringen
blir de ovan föreslagna
kyrkan
övergå till att vara anställda av Svenska
överflödiga.
I stället blir det då
14 och 15
i den s.k. införandelagen

anställningar

lämpligt

inom

att upphäva

Svenska

kyrkan

väljer

2 § lagen 1994:261

om fullmaktsanställning.

SOU 1997:44
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Särskilt

yttrande

Lars Sköld, sakkunnig

Utredaren
Svenska

punkter

går

enligt

min mening
i kapitlet
6 om Trossamfundet
arbetsgivare
sitt
och lämnar synuppdrag
utöver
som
på områden som det nu bör ankomma på Svenska kyrkan själv

kyrkan

att avgöra.
Särskilt

måste det anses gälla avsnittet Tre tänkbara modeller".
I ett
alternativen
tänks
all
anställd
personal
riksnivå
Svenska
på
av
vara
av
kyrkan som helhet. Detta alternativ
inte tänkbart ur
är överhuvudtaget
Svenska

kyrkans

diskussionen.

förslag

som kan förväntas
En grundförutsättning

bestå inom

Det är därför

synvinkel.

Alternativet

Svenska

riskerar
komma

olämpligt
att ha det med i
läsaren ifråga om vilka
att vilseleda
från de inomkyrkliga
utredningarna.

för reformen

kyrkan.

Mot

skall
är att det lokala självstyret
denna bakgrund hade det varit bättre

överlåtit
åt de inomkyrkliga
utredningarna
att föra
om utredaren
kussioner om bland annat alternativa
framtida organisationsforrner.

8-17-0375

dis-
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Litteratur

m.m.

Eklund,

Bolagisering

Ronnie,

Ekonomisk

redogörelse

Göransson,

Hinn,

Eskil

Svensk

kyrkorätt

och Aspegren,

och vägledning,

mentar

Eskil

år 1995, SCB

: en översikt.

Den svenska

kyrko-

Eskil

svenska

Statlig

anställning

: en lagkom-

Offentlig

Lennart,

anställning

: kommentar

1996
och Schött,

kyrkorätten

Kihlström,

Lennart,

1994

och Aspegren,

till nya LOA,
Hinn,

för kyrkokommuner

1992

1993

rätten

Hinn,

Göran,

mode eller ett måste,
- ett

Laila,

Robert,

Pensionering

direkt

i företagen,

Kyrkofondens

årsredovisning

1995

Lavén,

Arbetstagare

i styrelser,

Håkan,

Marcusson,

arbetsrätt

Kyrklig

: en kommentar.

Den

1993

Lena,

Offentlig

1992

1988

förvaltning

utanför

myndighetsområdet,

1989
Palm, Anders,

Prästgårdari
Sahlén,

Schmidt,

Sverige

Hans

verksamhet,

1996

Pensionsstiftelser,

och

: inventeringar
Rehnfeldt,

1973-1986.

Vera,

Utvecklad

Rapport/RAÄ;
avveckling

1989:2
av statlig

1995

Folke,

Löntagarrätt,

Svenska

kyrkan

i förnyad

Verbum

1996

rev. uppl.

gestalt

1994

: 1995 års beslut

om kyrka

och stat,
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m.m.

Understödstöreningar

SOU

1970:23,

SOU

1992:9,

SOU

1992:60,

Enklare

SOU

1994:42,

Staten och trossamfunden

SOU

1994:83,

Övergång av verksamheter

SOU

1996:57,

Pensionssamordning

Ekonomi

SOU 1996:128,

Ds 1995:46,
Svenska

Skyddet

kyrkoberedningen
och kollektiva

för svenskar

uppsägningar

i EU-tjänst

av kulturmiljön

Reformerat

1995:41,

ålderspension

ERK-utredningen

regler för statsanställda

för de anställda

Styrelserepresentation

Ds 1986:
Ds

och rätt i kyrkan

pensionssystem

: lag

om

inkomstgmndad

m.m.
Kommunala

kyrkans

utredning

avtalspensioner
1995:7,

Kyrkoordning

prop.

1965:60

ang. statstjänstemannalagen

prop.

1967:83

ang. tryggandelagen

prop.

1986/87:

13 ang. tjänstebostäder

prop.

1986/872147

prop.

1987/88:31,

prop.

1987/882144,

prop.

1989/90:41

ang. lärarnas

prop.

1991/92:85,

Ny kyrkolag

för Svenska

ang. MBA-R
Svenska

kyrkans

Kyrkomusiken

organisation
i Svenska

kommunalisering

m.m.

kyrkan

kyrkan

SOU 1997:00

Litteratur

prop. 1991/92:
bolagiseringar

prop.

150 bil.
av statlig

1993/94:65,

En ändrad lagstiftning

prop. 1993/94:77,
statliga området

prop.

En ombildning

1993/942250,

prop. 1994/952102,
ningar

prop.

1995/96:80,

1.1, bl.a. ang. pensionsåtaganden
verksamhet
för statsanställda

allmänt

för det

pensionssystem

Övergång av verksamheter

relationer

mellan

AD

1980 nr 150, ang. förhandlingsskyldighet

AD

1982 nr 112, ang. arbetsskyldighet

AD

1986 nr

AD

1993 nr 61, ang. ändring

AD

1995 nr 163, ang. övergång

AD

1996 nr 113, ang. arbetsskyldighet

ang. arbetsgivarskap

och kollektiva

uppsäg-

staten och Svenska

kyrkan

i den offentliga

sektorn

för statstjänstemän
för en metodistpastor

av anställningsavtal
av verksamhet
för f.d. postverksanställd

konstitutorial
AD

med

m.fl.

av arbetsgivarorganisationen

ang. reformerat

Ändrade

i samband

m.m. 229

1996 nr 157, ang. ändring

av redan intjänade

pensioner

AD:s

pågående

mål A 64/96,

ang. förflyttning

AD:s

pågående

mål A 24/97,

ang. bl.a. arbetsgivarskap

mål nr C-29/91,

1992, ECR I-3189,

mål nr C-24/85,

1986, ECR

1119,

Redmond

Spijkers

av en präst

Stichting

för en präst

med

SOU 1997:44
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nia

HÅL

Kommittédirektiv

Ändrade

relationer

Svenska

kyrkan

Beslut

principbeslut

Svenska
Med

anledning

ändamål
-

kyrkan

-

den 21 december

1995

prop.

har

fattats om
1995/96:80,

härav

behöver

utredningar

ändrade

relationer

bet. 1995/96:

ett antal

delfrågor

tillsättas

mellan
rskr.

KUl2,

utredas

och särskilda

staten och
1995/96:84.

och

särskilt

utredning
särskilt

för

uppdrag

och andra rättsliga frågor,
om konstitutionella
uppdrag till Riksskatteverket
att utreda formerna

uppbörd

-

19951162

av uppdraget

skall följande

utredning

Dir.

och

m.m.

vid regeringssammanträde

Sammanfattning
Ett

mellan

detta

ges:
för

statlig

av kyrkoavgift,
om begravningsverksamheten,

uppdrag

till

att utreda

Kammarkollegiet

den kyrkliga

egen-

domen
-

vid en relationsändring,
utredning
om vården av kulturhistoriskt
och kyrkoarkiven,
samt

utredning
statligt

om personalfrågoma
stöd till trossamfund.

Utredningama

skall

värdefull

vid en ändring

ha regeringens

kyrklig

av relationerna

principproposition

egendom
och om

och riksdagens

beslut

för sitt arbete. Ett särskilt
om relationsändringen
som utgångspunkt
skall inrättas för att underlätta
i
beredningsorgan
insyn och samordning
Samverkan
skall också ske mellan statens och Svenska
utredningsarbetet.

kyrkans

utredningsarbeten.

I det statliga
för med

utredningsarbetet

sig och hur dessa skall

ning skall därvid

skall prövas
finansieras.

vara en statsfinansiellt

neutral

som förslagen
förutsättEn grundläggande
de kostnader

lösning.
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Utgångspunkter
har

Riksdagen
1995/96:KU12,
relationer

efter
rskr.

mellan

förslag

regeringen

av

fattat

1995/96:84

staten och Svenska

av de väsentligaste

ett

I det följande

kyrkan.

om
redovisas

bet.

ändrade

några

för detta beslut.

utgångspunktema

Den demokratiska

1995/96:80,

prop.

principbeslut

processen

och
annan reform har i modem tid varit föremål för så omfattande
under så lång tid som frågan om ändrade relatioingående överväganden
ställningstagande
ner mellan staten och Svenska kyrkan. Det principiella

Ingen

beslutsen demokratisk
Den
motsvarigheter.
djup och längd har

har successivt

som nu gjorts

mognat

fram

under

process som i både omfattning,
stora omvandling
som Sverige genomgått
femtio åren till följd av industrialiseringen,
har i grunden

ringen

Ett förändrat
Den

synen på statskyrkosystemet.

samhälle
verksamheten

kyrkliga

varit

förändrat

under de senaste etthundraoch invandsekulariseringen

har traditionellt

del i samhällsutvecklingen.
en viktig
ökat och
har fått
i förändringarna

sett haft stor betydelse
Under senare decennier

och
har

se att det svenska samhället
blivit alltmer mångkulturellt
och mångreligiöst
som ett led i den intemationella
inte
integreringen.
Detta har bl.a. medfört
att Svenska kyrkan

takten

Svenska
den självklara
position
som den har haft tidigare.
får nu verka under andra förutsättningar
än de som fanns i en tid då
kyrkans myndighetsprägel
var tydlig och framträdande.
och den stigande värdepluGenom Sveriges ökade internationalisering

längre

har

kyrkan

ralismen

i vårt

förändrats.

Det

och

kyrkan

blir

mest

har

också

påtagliga

de ortodoxa

trosbekännare

tydliga

samhälle

kyrkorna,

samt förändringarna

förändringarna

invandrarna

utgör

inom

mellan

relationerna

är tillväxten
det

ökade

i den svenska
vissa

delar

den

av
inslaget

trossamfunden
romersk-katolska

av icke-kristna
Särskilt
frikyrkorörelsen.

av storstadsområdena
Det
befolkningen.

andel
en betydande
av
detta förhållande
består och

där
finns

till
att tillhörigheten
låg medan på andra håll även
på en del håll blir relativt
Svenska
kommer
fortsättningsvis
att tillhöra
en hög andel av invånarna
ställer
och frikyrkorna
kyrkan. För Svenska kyrkan, invandrarsamfunden

anledning

anta

Svenska

kyrkan

detta krav
verkan
arbetet

att

på en ökad anpassning till de förändrade
trossamfunden
har också breddats

mellan

intensifierats

och fördjupats

förhållandena.
och

under senare årtionden.

det

Sam-

ekumeniska

SOU 1997:44
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Den här i grova drag skisserade utvecklingen
stat-kyrkarelationema
i riktning
mot

övriga

trossamfund

Beredningen
Sedan

blir mer jämställda

bakom

ligger

att ändra

att Svenska

behovet

kyrkan

av
och

än för närvarande.

av stat-kyrkafrågan

1950-talet

har

frågan

mellan
staten och
om ändrade relationer
övervägts
av ett antal statliga utredningar
av både mera
politisk
och mera teknisk karaktär.
Vissa reformer
inom kyrkan av delvis
särskilt under 1980-talet, men någon
stor betydelse har också genomförts,
Svenska

kyrkan

grundläggande

beredningen

ändring

har inte kommit
till stånd. Kyrkoav relationerna
emellertid
under våren 1994 i sitt slut- betänkande

redovisade

Staten

och trossamfunden

mellan

staten, Svenska
och

härefter

Vid

ämnet.

tiet

vilka

att det

fanns

en betydande
stat-kyrkarelationema.

av
regeringen

och Centerpar-

i en samsyn i denna fråga. Regeringen
redovisade
sitt principförslag
ändrade
relationer
mellan
staten och
om
kyrkan
till 1995 års kyrkomöte.
Förslaget
grundade sig på de

Svenska

överläggningama.

känna

I sitt

skrivelsens

till
regeringen
gav kyrkomötet
så som andra kyrkolagsutskottet
kyrkans behov och därmed kan ligga

Svenska

för reforrnarbetet.

grund

yttrande

grundelement,

att
preciserat
dem, tillgodoser
till

det

resulterade

härefter
olika

relationer

sedan ut på en mycket bred repartiledaröverläggningar
i

en förändring
mellan
överläggningar

särskilda

framtida

1995

för

majoritet

fördes

till

trossamfund.

gick
våren

framkom

överläggningama

parlamentarisk
Vidare

under

vidtog

förslag

1994:42

och övriga

från Kyrkoberedningen

Förslagen
miss

SOU

kyrkan

Kyrkomötets

fattades

beslut

med mycket

stor

majoritet.
l proposition
kyrkan
fortsatta

förelade

med

den 8 december

relationsändringen.

1995.

statligt

utredningsarbete

frågor,

uppbörd

Av

riktlinjerna

mellan
till

förslag
Riksdagen

staten och Svenska

riktlinjer
godkände

att det behövs

framgår

för

det

förslaget
ett fortsatt

och
vidtas

statligt
för

stöd

till

att underlätta

trossamfund.
insyn

Särskilda

i och samordning

utredningarna.

Samverkan

skall vidare

ske mellan

statens och Svenska kyrkans utredutredningsarbetet
syftar till att ta fram ett
beslut om ett framtida
kyrkligt
regelsystem.

ningsarbeten.

Det inomkyrkliga

underlag

kyrkomötets

Svenska

sitt

i fråga om konstitutionella
och andra rättsliga
kyrkoavgift,
den kyrkliga
begravningsverksamheten,
av
vården av kulturhistoriskt
värdefull
egendom och kyrkoarki-

ven samt personalfrågor
åtgärder behöver också
mellan

relationer

riksdagen

regeringen

arbetet

egendomen,

Ändrade

1995/96:80

för

kyrkans

centralstyrelse

har det övergripande

ansvaret

för

detta
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arbete

inför

kyrkomötet.

ledningsgrupp

För det statliga

Utredning

särskilda

Fyra

skall göra utredningarna

om konstitutionella

Den rättsliga

skall följande

utredningsarbetet

och andra

under

utredningsgrupper

på den kyrkliga

en

sidan.

gälla.

frågor

rättsliga

regleringen

mellan staten och Svenska kyrkan
om ändrade relationer
konstitutionell
reglering
en ny
av Svenska kyrkans förhållanden. Dessutom
ligger det i beslutet att genomföra
en mera övergripande

Principbeslutet
förutsätter

i fråga om samtliga trossamfund.
Dessa och angränsande frågor
trossamfund
bör hanteras i en särskild
som rör den rättsliga regleringen
av
det
utredning med den inriktning
följande.
framgår
av
som

reglering

I fråga om Svenska kyrkans
hur föreskrifter
skall meddelas,

förhållanden

nämligen

finns

det särskilda

I fråga om andra trossamfund
Föreskrifter
nonngivningen.
om

finns

regler

sådana

blir

med

regeringsformens

allmänna

trossamfund

får

bestämmelser.

Det

fråga om föreskrifter
om enskildas personliga
förhållanden
inbördes 8 kap. 2 § regeringsformen.

då närmast

miska

skall
principbeslutet
om relationsändringen
till regeringsformen
i övergångsbestämmelsema

Enligt
lerna
stället

bör

angående

det i 8 kap.
Svenska

lagstiftning
den. Det

nämligen

och ekono-

nonngivningsregupphävas

och

i

tas in regler om normgivning
trossamfund.
Tanken är att en sådan
och andra

regeringsformen

kyrkan

sedan

grundlagsbestämmelse

om
till

inte några särskilda

regeringsfonnen.

om
meddelas
i enlighet

regler

i övergångsbestämmelsema

skall

för

grunden

utgöra

den

särskilda

allt Svenska kyrkans förhållansom kan behövas för framför
skall alltså skapas en ny kategori föreskrifter
om normgivning,
skall, med ledning av
föreskrifter
Utredningen
om trossamfund.

vad kyrkomötet

uttalat i frågan 2KL
1995:1 s. 27, lämna förslag till hur
skall frågan om
sådan
bör
utformas.
Dessutom
gnindlagsbestämmelse
en
på att
handlingars
offentlighet
i Svenska kyrkan utredas med inriktning

offentlighetsprincipen
manhang
plikt

behöver

inom

ett behov

Svenska
av

skall

kyrkan

sekretess

tillämpas

även

den

förslag

Detsamma

gäller

uppbördshjälp

som

bedömas.

vid

I detta samlag om tystnadsfrågan om det finns

i fortsättningen.

Kyrkoberedningens

också

till

staten

skall

lämna

kyrkan.

Slutligen

skall

göra en sammanställning
av hur ändringen
det statliga regelsystemet
utöver vad som särskilt
skall också överväga
behovet
Utredningen
av

utredningen

påverkar
av relationerna
tas upp i dessa direktiv.
beträffande
författningsändringar
föreslå

ändringar

i detta hänseende.

de icke-territoriella

församlingarna

och
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En lag om Svenska kyrkan
Även

vid en relationsändring
behövs
Svenska kyrkan. Enligt principbeslutet

Svenska

kyrkan.

bestämmelserna
Lagen

trycker

det en viss begränsad lagstiftning
om
skall det skapas en särskild lag om
uppgift
på detta område är att utforma

Utredningens
i en sådan lag.
endast innehålla

skall
Svenska

det som är principiellt
viktigt och som utkaraktär.
grundläggande
Det innebär att det i

kyrkans

lagen skall finnas

vissa basbestämmelser

om Svenska kyrkans identitet och
bör innehålla en regel som klart säger att

Lagen
om kyrkans organisation.
Svenska kyrkan
trossamfund
är ett eget rättssubjekt
som
förvärva
och ikläda sig skyldigheter.
rättigheter
Vidare

som bl.a. kan
bör det finnas

bestämmelser

om såväl den lokala som den regionala nivån inom kyrkan,
dvs. församlingarna
och stiften. Det bör i lagen slås fast att församlingar

och

kyrkliga

undantag

samfalligheter,

är territoriella

är folkbokförda

inom

som egna juridiska
personer,
och omfattar dem som tillhör Svenska

respektive

församling.

Församlingamas

med

kyrkan

vissa
och

kommun-

status skall dock upphöra och de rättsliga konsekvenserna
av detta skall
beaktas. Lagreglema
bör utformas
på ett sådant sätt att de uppgifter
och
den grundläggande
kompetens
de olika kyrkliga
nivåerna
som tillkommer

klarläggs.

En utgångspunkt

uttryck

gett
kyrkan

skall

i den delen
föreskriva

kan därvid

har
vara vad 1995 års kyrkomöte
1995:1 s. 32 ff.
Lagen om Svenska

2KL

för dem som tillhör kyrkan att betala
och regionalt
beslutad
kyrkoavgift.
Det kan också finnas ett
en lokalt
behov av några grundläggande
regler om den kyrkliga egendomen.

Kyrkomötet

skyldigheten

har i sitt yttrande

förslag till ändrade reupp frågan om den kyrkliga uppbörden
bör kallas kyrkoavgift
eller kyrkoskatt.
Efter ett längre
för
och
de
båda
alternativen
kommer
fram
kyrkomötet
emot
resonemang
till att det i statsrättslig
mening är fråga om en obligatorisk
avgift för dem
lationer

mellan

över regeringens

staten och Svenska

kyrkan

tagit

kyrkan.
Kyrkomötet
att staten bör kunna
som tillhör
anser emellertid
med kyrkorättslig
motivering
acceptera att den lagstadgade kyrkoavgiften
betecknas kyrkoskatt.
Med hänsyn till den vikt kyrkomötet
tillmätt
frågan
benämning
om uppbördens
överväga även denna fråga.
Bestämmelser

om

efter

de kyrkliga

inom

ramen för en inomkyrklig
överväga
om lagen om Svenska
gande bestämmelse
om dessa val.
I utredningsarbetet
Svenska

utredningen

skall

valen

kommer

reglering.
kyrkan

framöver

Utredningen
bör

gränsdragningen

och en inomkyrklig
särskilt beakta behovet

kyrkan

bör

relationsändringen

reglering

innehålla
mellan

av att kunna

emellertid

någon

grundläg-

prövas.

utforma

att hanteras

skall

innehållet

närmare

utredningen

i lagen om
bör

Därvid

en inomkyrklig
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bindning
i den statliga regleringen
långtgående
en alltför
och det principiellt
angelägna i att lagen inte blir alltför omfattande.

reglering

utan

De ändrade
fr.0.m.

relationerna

staten och Svenska kyrkan skall gälla
måste innan dess kunna besluta om

mellan

2000. Kyrkomötet

den 1 januari

det nya inomkyrkliga
regelverket.
avseende
Övergångsbestämmelser

att kräva

kommer

Detta

gjort

liga

sitt

tid

som Svenska kyrkans centralstyrelse
fatta
behöver
kyrkomötet
utredningsarbetet
under våren

börjar

beslut

1999. Detta för att det skall finnas
om de nya förhållandena

I utredningsarbetet

gälla.

för det inomkyrkom det nya
med
tillräckligt
innan

och utbildning

för information

skall

Enligt

beslutskompetens.

kyrkomötets

den tidsplan

regelverket

vissa tillfälliga

denna

bl.a.

dessa

bakgrund

prövas
mot
av och läggas fram förslag till de särskilda Övergångsbestämmelgenomförande.
ser som kan krävas i samband med reformens

behovet

En lag om trossamfund
mellan
för förhållandet
En ny ordning
behandling
till en mer likvärdig

bl.a.

kyrkan

staten och Svenska
av Svenska kyrkan

syftar

och de andra

är att ge alla trossamsteg i dessa strävanden
hänseende
uppträda just som
och rättsligt
fund en möjlighet
att i formellt
trossamfund.
Det skall kunna ske genom att det skapas en särskild rättslig
slutbeform för trossamfund
i enlighet med förslag i Kyrkoberedningens
trossamfunden.

Ett viktigt

där sin syn på behovet av en särskild lag
om trossamfund
som bl.a. skulle innehålla vissa regler om trossamfundens
Med utgångspunkt
i det förslaget och med beakförhållanden.
rättsliga
tänkande.

utvecklar

Beredningen

tande av vad remissinstansema
gav uttryck
ytterligare
belysa vad en sådan lag bör
trossamfund

Särskilt

samt utarbeta

uppdrag

Nuvarande

Riksskatteverket

församlingsskatt
och

Församlingar
egenskap
och

finansieras

av kyrkliga
regional

blir

att

som möjligt

ge goda
för olika

lagtext.

att utreda

för statlig

formerna

samfälligheter

kyrkliga

kommuner
nivå.

kyrkoavgift

42 kap.

inom

Svenska

kyrkan

har

genom bidrag
är den allmänna kyrkoavgiften.
13 § kyrkolagen

i

på
rätt att ta ut skatt för sin verksamhet
verksamhet
på riksplanet
kyrkans

Svenska

huvudsakligen

inkomstkälla

enligt

till

i syfte

av kyrkoavgift

uppbörd

lokal

till

ett förslag

innehålla

Förhållanden

och så likvärdiga

arbetsförutsättningar

i den delen skall utredningen

1992:300

vars främsta
ur kyrkofonden,
Denna avgift skall pastoraten
varje

år betala

till

fonden

med
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16 öre per skattekrona
skatteunderlag.

och

som tillhör
för kyrkan tas ut tillsammans

nadsfritt

komstskatten.
att betala

Den som inte tillhör
någon avgift till kyrkan.

Uppbörd

av kyrkoavgiften

Riksskatteverket
fram

efter

skall

förslag

till

för uppbörd

systemet

om utebliven
skall hanteras

betalning

Slutligen

skall

samråd

med

uppmärksammas
blir

och på samma sätt som inskall inte vara skyldig

Svenska

kyrkans

av kyrkoavgift
I uppdraget ingår vidare

av skatt.
och hur krav

kyrkost-

kyrkan

uppbörden

hur

i princip

med

Svenska

samt vid vilken tidpunkt
skall redovisas och betalas till kyrkan.

tionsändringen

pastorats

församlingsskatten

för dem

koavgift

på respektive

skall ersättas av en obligatorisk
skall
Svenska kyrkan. Kyrkoavgiften

Den nuvarande

lägga

beräknas

avgiften

237

på inbetalning
och på vilket

att den kyrkliga

centralstyrelse
kan

fogas

in

i

att utreda frågan
av obetalda belopp
sätt uppbuma avgifter

indelningen

efter rela-

fråga och hur detta påverkar

en inomkyrklig

uppbördshjälpen.
Andra

trossamfunds uppbörd

Även

andra

ringen

trossamfund
få hjälp

kunna

försorg.

än Svenska

kyrkan

med avgiftsuppbörd

skall

efter beslut av regeskattemyndighetemas

genom
de tekniska förutsättningarna

för ett
för hur detta skall kunna utformas
ett principförslag
härför. Om andra trossamfund
än Svenska kyrkan erbjuds

Riksskatteverket

skall

utreda

sådant stöd och lämna
och kostnaderna

viktigt
att de medlemmar
som så önskar
på annat sätt än genom skattemyndighetemas
Det har bl.a. ifrågasätts
är tvungna
att
om inte trossamfunden
till
lämnas
innan
medlems
uppgifter
medgivande
varje

uppbördshjälp,

har det ansetts

skall

sin avgift

få betala

försorg.
inhämta

skall
som underlag för uppbörden. Riksskatteverket
denna fråga och dess kostnadsaspekter
samt föreslå hur man kan
behovet av sekretess vid hjälp med uppbörd till andra trossam-

skattemyndigheterna
överväga

tillgodose

fund än Svenska

Förslagen

kyrkan.

från Riksskatteverket

skall vara statsfinansiellt

neutrala.

Lagtext
Riksskatteverket

bördshjälpen

skall
kan kräva.

lägga

fram

förslag

till

de lagändringar

som upp-
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Utredning
Ansvar

om begravningsverksamheten

och förutsättningar

Det råder allmän

enighet

om att samhället har ett grundläggande
ansvar för
Samhällets
medborgare
ansvar
avser varje
uppfattning.

begravningsverksamheten.
oavsett

religiös

har i dag hand om den helt övervägande
delen av de
allmänna
Flertalet
begravningsplatsema.
dvs.
av dessa är kyrkogårdar,
Även vid ändrade relationer
gravplatser
belägna på en kyrkotomt.
mellan
staten och Svenska kyrkan bör ansvaret för såväl de befintliga
som de
framtida
allmänna begravningsplatsema
ligga på Svenska kyrkan. SamtiSvenska

kyrkan

digt bör de möjligheter

till lokala lösningar med en borgerligt
kommunal
finns
i
kvar.
Likaså
bör
det
dag
fortsättningsvis
även
som
vara
vara möjligt att anordna enskilda begravningsplatser.
Ansvaret
för att bereda icke-kristna
trosbekännare
tillgång till särskilda
huvudman

begravningsplatser

i dag hos stiftssamfallighetema.

ligger

detta ansvar inte längre ligga på ett kyrkligt

I framtiden

bör

organ.

Uppdraget
skall närmare
begravningsverksamheten
om den framtida
de praktiska,
ekonomiska
och rättsliga konsekvenserna
av en
för begravningsverksamhetens
ordning
organisation
som nu har

Utredningen
analysera
sådan

Det är särskilt viktigt att klargöra vilka uppgifter som följer av ett
huvudmannaskap,
dvs. vad som närmare skall anses innefattas i begreppet
begravningsverksamhet.
skall också utforma
Utredningen
ett förslag till
angetts.

den lagstiftning

som behövs.

F inansieringsfrågør
finansieras

Begravningsverksamheten
lingsskatten.
kyrkan
införas

kyrkan.

i dag huvudsakligen

om nya relationer
skattskyldigheten
upphör

Principbeslutet

innebär

att
obligatorisk
en
Principbeslutet

skyldighet

att betala

mellan

genom församstaten och Svenska

samtidigt

avgift

för

som det skall
dem som tillhör

förutsätter
för dem
att begravningsverksamheten
tillhör
Svenska
skall
finansieras
kyrkan
via
den
obligatoriska
kyrkosom
avgiften.
efter
skall
samråd
med Riksskatteverket
och
Utredningen
Svenska

frågor

kyrkans

centralstyrelse

överväga

de ekonomiska

och praktiska

som kan uppstå med en sådan ordning.
Därefter återstår frågan om hur de som inte tillhör Svenska kyrkan skall
betala den del av kostnaderna
för begravningsverksamheten
som faller på

Bilaga
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dem.

Här

baserat
hanterbar

cipen

inom ramen för ett lokalt
man tänka sig olika modeller
skall vara att finna en enkel och praktiskt
Utgångspunkten
likställighetsprinordning som inte strider mot den kommunala
kan

system.

samtidigt

den måste

som

godtagbar

vara

från

religionsfrihetssyn-

punkt.
för
efter särkostnadsredovisning
kan vara att församlingarna
lokal
avgift
fastställer
avgift,
begravningsverksamheten
en
en annan att en
fastställs
kommun,
borgerlig
även det efter särkostav respektive
En lösning

från församlingarna.

nadsredovisning
kommunala
överväga

bör

budgeten

tas upp i den allmänna
skall närmare
Utredningen

Att kostnaden
uteslutas.

däremot

i fråga
som kan komma
och ekonomiska
konsekvenserna.

de modeller

administrativa

och

därvid

belysa

de

innebär att en
clearingsystem
ett frivilligt
som i huvudsak
i ett pastorat kan begravas i ett annat utan
person som var folkbokförd
sinsemellan
utjämnar
särskild
för dödsboet,
varvid
kostnad
pastoraten
I dag finns

kostnaderna.

ningsverksamheten

skall

tande begravningsclearing

systern

mellan

bör också omfatta

ningsclearingen
begravningsplatser.
och utarbeta

föreslår
som utredningen
också kunna inrymma
en obligatorisk

Det finansiella

Utredningen

eventuella

lagförslag.

för begravriksomfat-

typerna av huvudmän. Begravbegravningar
på judiska och muslimska

de olika
skall

analysera

behovet

av lagstiftning
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Särskilt

Kammarkollegiet

att utreda

den kyrkliga

egen-

vid en relationsändring

De olika

slagen

kyrkliga

Den

till

uppdrag

domen

av egendom
egendomen

kyrkokommunal
reglerad

egendom.

rättsregler

brukar

egendom,

till

från

sistnämnda

Den

rättsliga

delas

utgångspunkter

och stiftelseegendom

förenings-

egendomen

in i

samt special-

är underkastad

särskilda

för intresset att tillgångarna
bevaras och används för
de
avsedda
för.
ursprungligen
varit
Ser man i stället till de
som
den
kyrkliga
egendomen
tjäna,
delas egendomen in
som
avser att

skydd

de ändamål
ändamål

i den kyrkliga

förvaltningsförmögenheten

finansförmögenheten

ä den andra. Till

å ena sidan och den kyrkliga
hänförs
förvaltningsförmögenheten

egendom som genom sitt ändamål tjänar den kyrkliga
verksamheten
men
inte ger någon direkt avkastning.
Till ñnansfönnögenheten
hänförs sådan
egendom som avkastar medel och som kyrkan innehar för att finansiera sin
verksamhet.

Äganderättsförhållandena
gånger oklara

är många

övrig

egendom.

reglerna

beträffande

medan

den specialreglerade

detta problem

För den specialreglerade

i kyrkolagen

munalrättsliga

eller

1995 har den tidigare

1 januari

förenings-

egendomen

och stiftelserättsliga
pastoratsvisa

egendomen

sett inte gäller

finns

egendomen

och för den övriga

den

generellt

för

större delen

gäller
regler.

vanliga
Från

av
kom-

och med

förvaltningen

av meregendomen i stor utsträckning
sammanförts
parten av den specialreglerade
stiftsvis.
Reformen
har medfört
och effektiviseringar
förenklingar
men

någon
heller

ändring

LagstiftningsDen kyrkliga
Svenska

skall

egendomen

kyrkan

stå till

kyrkans

den specialreglerade

övriga

egendomen

inte

heller

vissa regler

gäller

någon

behövas

perrnutationslagstiftning
Beträffande
och

egendomen

och

har

inte

ingen

särskild

som kommer att beröras. För den
reglering och det råder regelmäs-

tvekan

om äganderätten.
för den församlingskommunala
för förenings-

egendomen.

i utredningsarbetet,

Övergångsvis kan dock
egendomen

och viss

och stiftelseegendomen.

egendomen

föra över tillgångarna

förvaltar

huvudaltemativ

skett

efter en relationsändring
mellan staten och
förfogande. Vid en relationsändring
är det

den specialreglerade

relationsändringen
äger

inte

eller stzftelsemodell

främst

sigt

har

av äganderättsförhållandena
avsikten.

varit

till

är en möjlighet
att vid
stiftelser som både
möjlighet,
som skall vara ett

nybildade

En annan
är en lagstiftningsmodell

som innebär

Bilaga
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egendomen tas in i lagen
om den kyrkliga
och att kyrkomötet
på grundval
av dessa regler får

föreskrifter

att grundläggande

om Svenska kyrkan
utfärda närmare bestämmelser
Äldre

om förvaltningen.

rättsinstitut

till regeringen
den 18 september
har i en framställning
avvecklas.
Förslagen kan
att vissa äldre rättsinstitut
m.m.
konsekvenser
leda till att det uppkommer
både rättsliga och ekonomiska
för Svenska kyrkan. Framställningen
har remissbehandlats
och därvid i allt

Kammarkollegiet
1989 föreslagit

bemötts

väsentligt
för närmare

positivt.

överväganden

remissyttrandena

lingsbeslut

framgår

behöver

att

i skilda

Av framställningen

för

underlaget

kompletteras

eventuellt

ett

hänseenden.

vid förändrade

om en avi ett större sam-

om den kyrkliga
staten och Svenska kyrkan.

mellan

relationer

och

avveck-

Frågan

bör vidare prövas
av de äldre rättsinstituten
ske
i utredningsarbetet
manhang. Detta kan lämpligen

veckling

egendomen

föremål

har sedan varit

Frågan om avveckling
inom regeringskansliet.

Uppdraget
Kammarkollegiet

skall

i möjligaste

mån undersöka

den kyrkliga

egendo-

hur de olika slagen av
och omfattning
samt kartlägga
mens ursprung
föreslå hur
Vidare skall kollegiet
egendom berörs av relationsändringen.
skall
stå till
den kyrkliga
efter ändringen
relationerna
egendomen
av

kyrkans

stiftelse-

enligt

förfogande

lagstiftningsmodellema.

och

De

av varje modell bör särskilt redovisas.
skall också överväga om det finns behov av att skapa en statKollegiet
lig tillsyn över att den kyrkliga
egendomen inte används för främmande

skattemässiga

ändamål
ten skall

konsekvenserna

avvecklas

sådan avveckling
den

om hur de äldre rättsinstituvid en
övergångslösningar
som erfordras
problem när det gäller
bör också läggas fram. Eventuella

och hur revisionen

kyrkliga

skall ske. Förslag

och vilka

egendomen

vid

övergången

till

de nya

relationerna

bör

uppmärksammas.

om vården
och kyrkoarkiven

Utredning

Kulturarvet

av kulturhistoriskt

värdefull

kyrklig

egendom

i allmänhet

Det är en viktig nationell
angelägenhet att skydda och vårda Vår svenska
för kulturarvet
Ansvaret
kulturmiljö,
generationer.
ett arv från tidigare
delas av alla
och staten. Det är en allmän
både enskilda,
kommuner
Länsstyrelskyldighet
mot kulturmiljön.
att visa hänsyn och aktsamhet
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serna har tillsyn
Riksantikvarieämbetet
ansvaret

kulturmiljövården

över

län

respektive

museer

medan

har det övergripande

för hela landet.

Svenska

kyrkans

Kyrkobyggnaderna

kulturminnen

intar

i vårt kulturarv.
en centralplats
visar på ett i alla landsändar synligt sätt samhällshisto-

rien

hur

kapitel

om de kyrkliga
i lagen 1988:950

Reglerna

inom

och statens historiska

kyrkans

och

framväxt

statens

kulturrninnenas

är sammanvävda

skydd

tas därför

i varandra.

upp i ett särskilt
finns föreskrifter

om kulturminnen
m.m. Här
värden
i kyrkobyggnader,
kyrkotomter,
kyrkliga
om kulturhistoriska
inventarier
och begravningsplatser.
Skyddet
innebär
i korthet
att de
kyrkliga
kulturminnena
skall vårdas och underhållas
så att deras kulturhistoriska

värde inte minskas.

Ansvaret

för vården

och underhållet

på Svenska

kyrkans

hand betalas

kostnaderna

krävande

och

församlingar

underhåll

vilar
av de kyrkliga kulturminnena
kyrkliga
samfälligheter.
I första

för detta med församlingsskatten.

och restaurering

av kulturhistoriskt
och till restaurering

kan bidrag

beviljas
ur kyrkofonden
kor kan visst statsbidrag utgå.

Till

kostnads-

värdefulla

kyrkor

av äldre domkyr-

Utgångspunkter
Följande

utgångspunkter

historiskt

värdefulla

-

skall

gälla

för utredningsarbetet

om den kultur-

egendomen.

Kulturminneslagens

skydd

las även vid ändrade

relationer

Relationsändringen

för de kyrkliga
mellan

i sig skall

kultunninnena

skall

behål-

staten och Svenska kyrkan.

inte leda till

försämrade

förutsättningar

för vård och underhåll

-

värden i framtiden.
av kyrkans kulturhistoriska
Svenska kyrkan
skall även framdeles
sina
och
församlingar
genom
ha ansvaret för kyrkobyggnademas
samfälligheter
vård och förvaltning, liksom
för de kyrkliga
inventariema
och de övriga kyrkliga
kulturminnen

-

Bevarandet
samhället

som skyddas
av de kyrkliga
och svenska

folket.

den för detta allmänintresse

kyrkan.

Kyrkan

de kyrkliga
-

genom kulturminneslagen.
kultunninnena
är en angelägenhet

skall därför

Det är inte rimligt

att den totala kostnadem
Svenska
av
som tillhör
viss ersättning för underhållet
av

bärs endast
kunna

kulturvärdena.

I den utsträckning

digt åtagande
riska

värdena

långsiktig

för hela

ersättning lämnas skall den vara ett led i ett ömsesioch Svenska kyrkan att bevara de kulturhistostaten
av
inom kyrkan. Detta bör komma till uttryck genom en

överenskommelse

mellan

staten och kyrkan.

-

Svenska

av kyrkoavgift
som den statliga ersättningen

sammanlagda

kyrkans

totalt

-
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samma
kulturminnena

omfattning

Ersättningen

skall utformas

effektivt
beakta

minskas

och

i

för de kyrkliga

till ett rationellt
så att den uppmuntrar
kraven.
med beaktande av de kulturhistoriska
skall
bestäms
ersättningen
utformningen
av

stöd för kulturminnesvård

det statliga

om den kulturhistoriskt

Uppdraget

skall

till.

uppgår

underhåll

omfattningen

uttag

och
När
man

som redan finns.

värdefulla

egendomen

för
skall från dessa utgångspunkter
ta fram ett underlag
vård
för
den
ersättningen
statliga
storlek
skälig
på
vad
som är
av
skall utredningen
kulturvärdena.
Vidare
underhåll
av de kyrkliga

Utredningen
prövning
och

villkor
och former som bör gälla för en statlig
principer,
skall också lägga fram förslag om hur
Utredningen
detta
slag.
av
mellan den statliga ersättskisserade avräkningen
den i det föregående

föreslå

vilka

ersättning

och kyrkoavgiften

ningen

bör

närmare

inte rubbar

att man givetvis
avgiftsuttag.

kyrkans

till.

skall

Förslaget

utformas

bestämma

att självständigt

rätt

så
sitt

ta del av och beakta de förslag som komområde av den statliga Kulturarvsutredmer
tillsatt
och 1993 års kyrkobyggnadsutredning,
1994:09
ningen Ku
av
Svenska kyrkans centralstyrelse.
I sitt arbete skall utredningen
fram

att läggas

skall vara statsfinansiellt

från utredningen

Förslagen
Kyrkoarki

detta

inom

neutrala.

ven

Kyrkoarkiven

utgör

och

kyrkobyggnader

liksom

andra

kultur-

kyrkliga

arv. Det slås också fast i arkivlagen
en del av vårt nationella
Arkivlagens
nationella
kulturarvet.
del
det
arkiven
är
att
en
av
och
kyrkokommunala
kommunala
statliga,
föreskrifter
gäller både
mynhänvisar
i sin
arkiv. Kyrkolagen
församlingars
digheters och beslutande

minnen

1990:782

tur till

när det gäller

arkivlagen

och kyrkliga

församlingars

samfálligheters

arkiv.
Arkiven

skall

bevaras,

hållas

att ta del av allmänna
och förvaltningen
skipningen

rätten

Riksarkivet

främja

en
levandegöra

är central

god

Visby,

Östersund, som är arkivmyndigheter

inom

Uppsala,

är

och skall

för arkivfrågor

bevara,

samt
Riksarkivet

så att de tillgodoser
för rätt-

av information
behov.
forskningens

förvaltningsmyndighet

Vadstena,

landsarkiven

och vårdas
behovet

samt tillgodoser

arkivhantering

arkivmaterial.

ordnade

handlingar,

vårda,

tillhandahålla

chefsmyndighet
Lund,

Göteborg,

sina distrikt.

för

och
de

sju

Härnösand,
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Av arkivlagen
och

dess

framgår

verksamhet

myndighetens

arkiv

kyrkliga

De

eller

arkiven

kyrkobokföringsarkiven
ringsarkiven
1 juli

1991. Då övertog
från

tade regeringen
från

över

inom

upphör

organ skall
tre månader

bestämmer

regeringen

och de kyrkokommunala

också de löpande

ingår

bokföringen

den myndighet

statligt

föreskriver

historiskt
material
representerar
ett omfattande
De är i huvudsak
två
olika
slag,
nämligen
av

i medeltiden.

rötter

verksamhet

att om en myndighets
över på ett annat
till en arkivmyndighet

förs

överlämnas

om inte regeringen
något annat.
med

vidare

inte

de lokala

pastorsämbetena

I kyrkobokföfram

skattemyndighetema

1990 att kyrkobokföringsarkiven
till

landsarkiven.

Material

till

beslu-

skulle
fram

den

för folk-

ansvaret
folkbokföringsreformen

Infor

pastorsämbetena.

den 26 april

arkiven.

folkbokföringsregistren

till

föras

omkring

1895 är nu inlevererat.
Materialet
efter 1895 ligger kvar hos församlingMikrofilmning
arna. Det beräknas uppgå till 20 000 - 25 000 hyllmeter.
pågår för leverans
till landsarkiven.
beslut av regeringen
Enligt
den
5 september 1991 bör överföringen
och mikrofilmningen
vara färdig inom

högst 20 år. Arbetet
Svenska
ADB-fört.

beräknas

kyrkans

vara avslutat omkring år 2010.
arkivmaterial
efter den l juli
1991 är till

stor del
har inte mätts upp. Detta material innehåller
bl.a.
och det skall också på sikt inlevereras
medlemsregister

Omfattningen

kyrkans

löpande

till landsarkiven.
De

kyrkokommunala

hyllmeter.
landsarkiven

Material

arkiven
fram

till

beräknas

omkring

omfatta
år

1900

25
är

000

30
inlevererat

000
till

handlingar

bör levereras in dit. Övriga
men även det yngre materialet
i kyrkoarkiven
gäller den frivilliga
församlingsverksamheten,

föreningar,

donationer

Uppdraget

betrajfande

När

det gäller

blem

m.m.
de kyrkliga

de kyrkliga

arkiven

som kan uppstå i samband
lösningar på dessa. Utgångspunkten

möjligheterna

arkiven
bör utredningen
med

undersöka

relationsändringen

för övervägandena

inte skall
att ta del av arkivmaterialet
för
allmänheten,
och förvaltningen
rättskipningen
ras

vilka
och

proföreslå

bör därvid
försämras

vara att
eller fördy-

eller forskningen.
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om statligt

Biskopar

och präster

Svenska

kyrkan

har

cirka

med statligt

prästtjänster

är inrättade

Prästtjänstema

antingen

eller

i pastoraten

på

3 200

omkring

anställda,
varav
anställningsvillkor.

25 000

reglerade

och

av relationerna

vid en ändring

om personalfrågorna
stöd till trossamfund

Utredning

samfällig-

i stifts

hetema. I varje stift skall det finnas en tjänst som biskop; Uppsala stift har
biskop. Varje pastorat skall ha en
vid sidan av ärkebiskopen
en biträdande
I domkyrkopastoraten
är det domprostarna
tjänst som kyrkoherde.
som är
och
kan det också finnas komministertjänster
kyrkoherdar.
I pastoraten
och

kontraktsadjunkt

som stiftsadjunkt,

har tjänster

stiftssamfállighetema

pastorsadjunkt.
under regeegna statliga förvaltningsmyndigheter
reglerade
har statligt
Prästerna
anställningar.
och har statliga
bl.a. av
framgår
Anställningsvillkoren
kommuner.
i kyrkliga

Biskoparna
ringen
tjänster

utgör

och prästtjänster
1993:997
och förordningen
om biskopsdet gäller biskoparnaoch
tjänster AKT
när
samt av Avtal för kyrkliga
för vissa högre
även av Avtal om regeringsbeslut
om avlöningsförmåner
stiftssamfálligoch
företräder
pastoraten
tjänster m.fl. Arbetsgivarverket

kyrkolagen

fastställande
m.m.
av prästernas avlöningsfönnåner
biskopama.
för
arbetsgivarföreträdare
avseenden
också
vissa
i
är
och
Samtliga biskopar och cirka 900 präster har i dag fullmaktstjänster
det
innebär
För prästernas del
kan inte sägas upp från sina anställningar.

heterna

när det gäller

Verket

en fjärdedel
och
Biskoparna

att drygt

sionsavtalet

PA-91,

har ett sådant skydd.
har pensionsrätt
prästerna
för

Pensionsplan

enligt

arbetstagare

det

statliga

hos staten

sköts

Administrationen

betalas
ur kyrkofonden.
Statens löne- och pensionsverk.

sionsförmånema

penPen-

m.fl.

av

Övriga anställda
Den

ojämförligt

kommunalt
stora

största

reglerade
hör

delen

tjänster

kyrkomusiker,

grupp
förskollärare,

kanslichefer,

föreståndare,

kyrkogårdsarbetare,

skogvaktare,
samlings-

och pastoratsförbund

de av avlöningsförmåner
sionsrätt enligt det kommunala

ställan

anställda

har kyrkoTill

och samfálligheter.

denna

församlingssekreterare,

diakoner,

kyrkvaktmästare,

kyrkogårds-

kyrkokamrerer,

stiftskonsulenter,

kyrkans

av Svenska
i församlingar

stiftsjägmästare,

stiftsjurister,

kontorspersonal

mil.

Svenska

kyrkans

stiftsför-

i fråga om fastarbetsgivaren
företräder
De har penm.m. for dessa anställda.

pensionsavtalet

PA-KL.

Administrationen
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sköts av kommunernas
pensionsanstalt
KPA.
Kostnaderna
för pensionsförmånema
betalas av respektive
pastorat eller stiftssamfällighet.
I vissa
fall utgår kostnadsbidrag
från staten enligt särskilda regeringsbeslut.
Bestämmelserna

kyrkan

verksamheten
om den kyrkomusikaliska
i 37 kap. kyrkolagen.
Tjänster som kyrkomusiker

finns

koorganist,

och kantor.

organist

Kyrkomusikertjänstema
reglering

den

1 juli

kyrkomusikaliska
hade tjänster

fördes

1990.

verksamheten.

tillsatta

från

över

blev

Samtidigt

statlig

till

De kyrkomusiker

med fullmakt

det bara

för

den

vid

eller konstitutorial

sägas upp blev enligt övergångsbestämmelsema
kyrkomusiken
i Svenska kyrkan skyldiga att utöva
om
fortsätta sitt arbete åt pastoratet.
finns

kyrkokommunal

huvudmän

pastoraten

kunde

I dag

i Svenska
är domkyr-

övergången
som
och som därför inte
till lagen 198918
sin tjänst

genom

att

organister

Härtill
som har fullmaktstjänst.
har
kombinerad
läraroch
kyrkomusikersom
tjänst tillsatt med konstitutorial.
För en sådan kombinerad
tjänst är det den
borgerliga kommunen
och betalar hela lönen. Pastosom är arbetsgivare
kommer

ratet

tre

110 skolkantorer

ersätter

sedan kommunen

för den kyrkomusikaliska

delen

av löne-

kostnaden.

Uppdraget

beträffande

Utredningen

kyrkliga

bör föreslå

personalen

och Svenska

skydd

för

personalfrågorna
vilka

åtgärder

som behöver
med att relationerna

i samband

kyrkan.

bör därvid

Utredningen

arbetstagares

rättigheter

l982:80
om anställningsskydd
mande i arbetslivet.
Frågor

vid

vidtas

bl.a. beakta

och i lagen

behöver

utredningen

ten skall

därvid

uppmärksamma

inverkan
vara

på gjorda

att de gjorda

staten

föreskriftema

om
verksamhet
i
lagen
av
1976:580
om medbestäm-

som hänger samman med fullmaktshavamas
särskilt
analyseras
och förslag
till lösning

relationsändringens

den

mellan

övergång

behöver

särskilt

beträffande

ändras

och

speciella

Likaså

frågan om
Utgångspunk-

överväga

pensionsutfästelser.

utfastelsema

ställning

utarbetas.

inte

får försvagas

eller

minskas.
Stöd till andra
Sedan

år 1971 har statsbidrag

kyrkan.
fund

trossamfund

Enligt

förordningen

än Svenska

kyrkan

verksamhetsbidrag,
teologiska
trossamfund

seminarier

utgått

till

andra

trossamfund
än Svenska
till
andra
statsbidrag
trossamom
kan statsbidrag
lämnas för religiös
verksamhet

lokaler

m.m.
som regeringen

1989:271
till

religiös

utbildningsbidrag.
angett

verksamhet

lokalbidrag

Statsbidrag

i förordningen.

Vid

får beviljas

bedömningen

och
de
av
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skall
om ett trossamfund
omfattning
verksamhetens

få statsbidrag

kunna

har hänsyn

tagits

både till

dvs. om verksamheten
dess karaktär,
och
förordningen
i
om det är ett allmänt
som anges
verksamheten.
intresse att stödja
bör även andra trossamfund
än Svenska kyrkan
Av likställighetsskäl
eller statligt stöd på annat sätt. Statligt stöd bör
kunna få uppbördshjälp
och till

de villkor

uppfyller

i varje enskilt fall. Utredningen
av regeringen
som finns för statligt stöd till andra trossami dessa motiv skall utredMed utgångspunkt

som nu utgå efter prövning
skall överväga vilka motiv
fund

än Svenska
föreslå

ningen

former

och i vilka

kyrkan.

som bör ställas för statligt stöd till
det statliga stödet skall kunna utgå.

vilka

krav

trossamfund

Skattefrågor
om Svenska kyrkans skattemässiga
Detta har även
förhållanden
får tas upp i det fortsatta utredningsarbetet.
slutbetänoch föreningsskattekommitténs
i Stiftelseuppmärksammats
SOU
för stiftelser och ideella föreningar
kande Översyn av skattereglema
I princippropositionen

1995:63.

Vid

hänsyn

någon
Svenska

nämns att frågor

till

kyrkan.

eventuella

bör därför

Utredningen

i Svenska

någon ändring

motiverar

inte kunnat ta
av sina förslag har kommittén
mellan staten och
i relationerna
förändringar

utformningen

om relationsändringen
eller något annat trossamfunds

överväga

kyrkans

skattestatus.
En statsfinansiellt
I det statliga
med

neutral

lösning
skall prövas

utredningsarbetet

sig och hur

dessa skall

finansieras.

beslutat
rskr.

om prop.
1994/95:417.

nansiellt

utredningar
skall ske.

neutral

lägga

kyrkliga

från

skatteadministrationsersättning
1994/952100,

prop.
En grundläggande

lösning.
fram

Utredningen
förslag

till

de kostnader
Därvid

hur

skall

som förslagen för
även beaktas den

kommuner

1994/95:l50,

bet.

förutsättning

skall

skall

efter

som riksdagen
l994/95:FiU19,

vara en statsfisamråd med övriga

den sammanlagda

finansieringen
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Utredningsarbetets

Samordnings-

bedrivande

och insynsbehov

Som framgått

utredningsarbete
i
av det föregående behövs ett omfattande
för att slutföra
delfrågor
den föreslagna relationsändringen
mellan

olika

staten och Svenska
göra

minst

ett

ändrade

det fortsatta

intresse

intresse

utredningsarbetet.

Detta

behöver

man samtidigt
slag för att de

kyrkan

huvudman.

förslagen.

Från

också

utan

båda

sidor

det samlade

finns

vidare

få

i arbetet

insyn

och

Enligt

påverka

för en fortsatt
av förslagen i

de av riksdagen
godkända riktlinjerna
för det fortsatta arbetet
relationer
mellan staten och Svenska kyrkan bör särskilda

ändrade

åtgärder

vidtas

aktuella

utredningarna.

kyrkans

att underlätta

de

inrättas

inom

riktlinjer

som

i stat-kyrkafrågan.
skall

organ.
Beredningsorganet

slag som arbetas
organet informera
Svenska

nödvändiga
arbetet.

i och samordning

bör

också

ske

mellan

mellan

I organet
representation

skall

De utredningar

fortlöpande
skall

ett

med uppgift

de här

statens

och

beredningsorgan

att samlat

följa

hålla

som omfattas
om sina uppdrag till detta
sig informerat

och myndigheterna.
av utredningarna
sig om det inomkyrkliga
utredningsarbetet.

kyrkans

centralstyrelse

utrednings-

och myndigheter

rapportera

kontinuerligt

särskilt

fram

skall

organet

om de förVidare skall
Tillsammans

bidra

till

den

samordningen

utredningsav det statliga och det kyrkliga
det
fortsatta
utredorganet sprida infonnation
om
med ändrade relationer
mellan staten och Svenska kyrkan.
skall samtliga riksdagspartier
liksom en bred
vara företrädda

Slutligen

ningsarbetet

godkänts

Civildepartementet

av dessa direktiv

med

insyn

Samverkan

beredningsorgan

Utifrån
arbetet

för

utredningsarbeten.

Ett särskilt

kyrkan

utred-

ett starkt

kunna

successivt

att

Sådana möjligheter

ger också goda förutsättningar
livlig debatt om stat-kyrkafrågan
och därmed en förankring
beslutsprocess.
en bred demokratisk
med

och den

av att hålla samman och samordna
samordningsbehov
gäller inte bara

av att på bredast möjliga sätt förankra de förslag som utredningsleder fram till. För att uppnå detta måste goda möjligheter
skapas

kontinuerligt

att

respektive

staten

oavsett

kyrkan

av motsvarande
genomföras.
Både på den statliga

ett starkt

inom

ningsarbetet

Svenska
arbete

skall kunna

sidan finns

utredandet

Inom

omfattande

relationerna

kyrkliga

arbetet

kyrkan.

lika

från

skall

Svenska

och de berörda

kyrkan.

fackliga

Även

andra trossamfund

organisationerna

skall

finnas

än Svenska
represente-
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rade
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Detta

skall

avsluta

i organet

skall

vara

i organet.

Ordförande

sitt

arbete

statsrådet

senast

den 30 juni

och chefen

for

1998.

Civildeparte-

mentet.
Generella

direktiv

Utredningar

och myndigheter

till

utredare

samtliga

dir.1994:23,
dir.

1992:50
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12.IT-problem inför 2000-skiftet.Referatoch
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Begravningsverksamheten.
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IT-kommissionensrapport l/97. K.
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Den kulturhistorisktvärdefulla kyrkliga egendomen
14.IT i kulturenstjänst. Ku.
och de kyrkliga arkiven. Ku.
15.Det svårasamspelet.Resultatstymingens
framväxt 44. Statenoch trossamfunden
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unga6-16 år. U.
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ITkommissionenoch Kommunikationsforskningsberedningen.IT-kommissionensrapport 2/97. K.
24. Välfärd i verkligheten- Pengarräcker inte. S.
25. Svenskmat EU-fat. Jo.
26. EU:s jordbrukspolitik och den globalalivsmedelsförsörjningen.Jo.
27.Kontroll ReavinstVärdepapper.Fi.
28. I demokratinstjänst. Statstjänstemarmens
roll och
värt offentliga etos. Fi.
29. Bampomograñfrâgan.
Innehavskriminaliseringm.m. Ju.
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31.Kristallkulan - tretton röster om framtiden.
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