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Kyrkans Akademikerförbund i remissvar:

Värna lokalt engagemang och tydliggör ansvaret för
arbetsmiljön
Kyrkans Akademikerförbund, som organiserar präster, diakoner och pedagoger anställda i
Svenska kyrkan, är kritisk till en viktig del i utredningen om kyrkans framtid, ”Närhet och
Samverkan”. I utredningen föreslås att kyrkans förvaltning och byggnader ska tas över av
stiften medan arbetsgivaransvaret ligger kvar på de enskilda församlingarna.
– Att byggnaderna ska ägas och förvaltas av stiften och våra medlemmar vara anställda av lokala
församlingar som inte har något som helst ansvar för lokalerna är ingen bra lösning. Det inte bra att
ansvaret för lokalerna inte ligger hos den part som har ansvaret för arbetsmiljön, säger Bror Holm som
är ordförande för Kyrkans Akademikerförbund
– Enligt lagen har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön, men vi frågar oss hur det ska gå till då
arbetsgivaren i det här fallet inte har ansvar för byggnader och lokaler. Någon praktisk lösning måste till,
menar Bror Holm.

Värna lokalt engagemang
Akademikerförbundet menar också att det lokala engagemanget i kyrkan måste värnas och att
eventuella ekonomiska stordriftsfördelar som kan uppnås genom sammanslagningar av församlingar
noga bör analyseras. För att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt bör inte heller sammanslagningarna
genomföras redan till årsskiftet 2013/2014. Kyrkans Akademikerförbund menar att tiden för att
genomföra så drastiska förändringar är för kort. ”Det är av avgörande betydelse att tillräcklig tid finns
för att hantera förändringar och nya förutsättningar ur ett arbetsmiljöperspektiv och de anställdas
inflytande”, skriver KyrkA i sitt remissvar.

Försiktigt positiva
I övrigt är Kyrkans Akademikerförbund försiktigt positiva till utredningens förslag.
– Både Kyrkan och samhället förändras snabbt och vi behöver organisera om kyrkan för att på ett bättre
sätt kunna möta människors behov. En förändring är nödvändig men vi vill att den ska bli så skonsam
som möjligt för de som arbetar i Svenska kyrkan, säger Bror Holm.
Betänkandet ”Närhet och Samverkan” har varit ute på remiss till den 15 december 2011. Kyrkostyrelsen
förväntas lägga fram ett förslag till Kyrkomötet 2012 som fattar beslut.
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