
Vägledning vid anställning  
av ungdomsledare
Att vara anställd ungdomsledare i församling är att ha ett viktigt jobb. Arbetet är 
varierande och kräver bred kompetens. Barn och unga behöver bli bemötta utifrån 
just sina förutsättningar och förmågor så att de får möjlighet att växa och utvecklas 
på bästa sätt. Ledargrupper behöver koordineras, relationer byggas och aktiviteter 
ska planeras.

Equmeniakyrkan och Equmenia vill stärka anställda ungdomsledares roll och 
funktion. Med det här dokumentet vill vi hjälpa församlingar att skapa en långsiktigt 
hållbar arbetssituation för ungdomsledare.

Gemensamma regler vid anställning i församling 
Vid anställning av ungdomsledare gäller samma villkor som vid som andra 
anställningar i församling. Det finns ingen särskild anställningsform för 
ungdomsledare. Så gott som alla församlingar inom Equmeniakyrkan är anslutna 
till Arbetsgivaralliansen och följer därför branschavtalet för trossamfund och 
ekumeniska organisationer. 

Anställningsformer 
Anställning av ungdomsledare, liksom alla anställningar, kan ske på flera sätt. Notera 
att om anställningen ska vara i annan form än tills vidare och/eller vara mindre än 
heltid så måste detta framgå i anställningsavtalet.

Tillsvidareanställning är anställning tills vidare, i dagligt tal även kallat fast 
anställning.

Tidsbegränsad tjänst är en tidsbegränsad anställning där det från början är 
klargjort när tjänsten börjar och slutar. Den tidsbegränsade anställningen kan vara 
visstidsanställning, vikariat eller projekttjänst. Tänk på att det finns regler kring 
hur lång tid någon kan vara anställd på viss tid innan anställningen övergår i en 
tillsvidaretjänst. 

Tidsbegränsad tjänst och fast tjänst har samma regler kring till exempel semester, 
minimilön mm.

Praktikarbete. I gällande avtal finns en särskild anställningsform som har 
praktikliknande inslag. Anställningen i denna form kan vara upp till 12 månader och 
omfattas inte av kravet på minimilön. Observera att bara arbetsgivare anslutna till 
branschavtalet kan anställa inom ramen för praktikarbete. 



Villkor vid praktikanställning 
I gällande avtal finns en anställningsform där arbete och lärande kan kombineras. 
Det kan till exempel handla om att man ska arbeta i församling för att skaffa 
sig erfarenheter och för att utbilda sig vidare. Praktikarbete kan vara upp till 12 
månader. En anställd som fortsätter att arbeta hos samma arbetsgivare efter 12 
månader ska anställas på ordinarie villkor.

För en praktikanställning finns några villkor. Det främsta är att anställningen har 
koppling till någon form av planlagd utbildning, till exempel via en högskola eller 
folkhögskola. Några exempel på sådan planlagd utbildning är:

Ungdomsledaråret på Södra Vätterbygdens Folkhögskola (Svf). 
På ungdomsledaråret är ungdomsledaren anställd i församlingen med 
praktikvillkor och samtidigt inskriven som elev på Svf. Ungdomsledaråret är 
en studiemedelsberättigande utbildning. Ungdomsledaråret deltar även i 
Ungdomsledarutbildningen (se stycket om fortbildning). 

Praktikarbete som en del i en längre utbildning 
Praktikanställning kan också användas när den anställde ska skaffa sig praktik inför 
en annan utbildning. Då behöver året inte innehålla samma former av utbildningar 
som nämnts ovan. Ett exempel på detta är om man behöver församlingspraktik för 
att bli pastor eller diakon. 

Skriftlig information 
Arbetsgivaren ska i omedelbar anslutning till det att anställningsavtal träffas, lämna 
skriftlig information till den anställde om alla viktiga villkor i anställningsavtalet. Det 
finns en minimilista i Lag om anställningsskydd 6 c §. Enklast är att använda den mall 
för anställningsavtal som finns på Equmeniakyrkans hemsida, så är allt klart från 
start. Tänk på att samma information ska lämnas skriftligt igen om villkoren ändras.

Lön
I gällande kollektivavtal och i aktuell lönestatistik finns några riktmärken vid 
lönesättning. Om tjänsten är på tre månader eller mer och den anställde har fyllt 20 
år finns en miniminivå att anpassa sig efter.

Om anställningen är på praktikavtal finns ingen fastslagen nivå. Däremot finns 
det reglerat hur mycket inkomst en person får ha när man samtidigt erhåller 
studiemedel.

Lönesättningen ska alltid ta hänsyn till arbetets innehåll, kompetenskrav och ansvar. 

Bostad
Equmenia och Equmeniakyrkan har inga riktlinjer kring bostad för ungdomsledare, 
eftersom det är en fråga som för de flesta anställda ligger utanför anställningen. 
Som arbetsgivare kan man naturligtvis hjälpa sin ungdomsledare att hitta en lämplig 
bostad. Om man som arbetsgivare erbjuder en bostad bör man tänka på att det kan 
innebära en löneförmån som ska beskattas. Mer information om detta kan hämtas 
via Skatteverket. 



Sjukskrivning
Oavsett anställningsform gäller samma sjukskrivningsregler som vid övriga 
anställningar. Om längre sjukskrivning uppstår kan det vara lämpligt att söka råd 
från extern part. 

Arbetstider
För alla anställda finns regler kring arbetstid. Man kan ha reglerad arbetstid, vilket 
innebär att man arbetar enligt ett fastslaget schema, eller förtroendearbetstid. 
Förtroendearbetstid innebär att man som anställd får förtroende att själv avgöra när 
man ska arbeta, utifrån de uppgifter man har att utföra. I gällande avtal står det att 
den som har heltid och förtroendearbetstid ska arbeta 250 dagar på ett år inklusive 
semester och i snitt fem dagar per vecka och 38,25 timmar per vecka. Ersättning för 
övertidsarbete, obekväm arbetstid och andra arbetstidsberoende tillägg utgår inte 
vid förtroendearbetstid. I samband med t.ex. läger och hajker då dygns- och/eller 
veckovila inte kan erhållas, finns framtagna rekommendationer för kompensation, se 
aktuellt kollektivavtal.

Arbetsgivare och arbetstagare bör regelbundet stämma av arbetsuttaget så att det 
håller sig inom planen. Det kan vara lika problematiskt med för hög arbetsbelastning 
som med för låg arbetsbelastning. 

Som ungdomsledare kan det vara svårt att dra gränser mellan arbete och fritid, 
bland annat för att arbetet kan innehålla uppgifter av social karaktär eller korta små 
uppgifter. Som arbetsledare behöver man klargöra, både för ungdomsledaren och 
andra berörda, vad som ska ses som ungdomsledarens arbete. Det innebär i sin 
tur att man även klargör vad ungdomsledaren inte behöver ägna sig åt. Om man 
förväntar sig att ungdomsledaren ska umgås med ungdomar under kvällar och 
helger måste man räkna med att det är ungdomsledarens arbetstid.

Arbetsgivaralliansen och Vision ekumeniska har gjort en gemensam skrivning om vad 
som gäller kring förtroendearbetstid. Det finns att hämta på respektive organisations 
hemsida.

Arbetsbeskrivning
För att arbetsgivare och arbetstagare ska vara klara över vad arbetet innefattar så 
är en arbetsbeskrivning ett viktigt redskap. Grunden bör vara lagd när rekryteringen 
sker för att både församling och arbetssökande ska veta vad som ingår i tjänsten och 
vilka egenskaper och kompetenser man behöver för tjänsten. En rekommendation 
är att arbetsgivare och ungdomsledare sedan gör den slutgiltiga versionen av 
arbetsbeskrivningen tillsammans. Detta för att man ska kunna ta tillvara på 
ungdomsledarens kompetenser och möta församlingens behov.

När man gör en arbetsbeskrivning bör man tänka på att den varken ska vara för 
detaljerad eller för otydlig. Om arbetsbeskrivningen är för detaljerad riskerar den 
att bli en checklista som snabbt blir inaktuell. Samtidigt behöver den vara tydlig och 
relevant så den visar vad den anställde ska och inte ska göra i sitt arbete. 



Arbetsgivare och arbetsledare
Arbetsgivaren är den som formellt sett bär ansvar för anställningen och den 
anställda. I de flesta församlingar är det församlingsstyrelsen och ytterst sett 
församlingsordföranden som är arbetsgivare. Till arbetsgivarens uppgift hör bland 
annat att föra utvecklings- och lönesamtal samt upprätta kompetensutvecklingsplan.

Arbetsledaren är den person som styr upp vem som gör vad i det dagliga arbetet. 
Erfarenheter säger att arbetsledning bör ske av en person, inte flera. Arbetsledaren 
behöver vara en person som finns nära den/de som ska arbetsledas. För en 
ungdomsledare är arbetsledaren ofta en annan anställd, till exempel en pastor eller 
diakon.

Som ungdomsledare kan man vara i en situation där man formellt är anställd av 
församlingen men där den största delen av arbetet ligger under Equmeniastyrelsen. 
Arbetsgivaren behöver då klargöra vem som har arbetsledningsansvaret. 
Arbetsledningsansvar handlar om att vägleda ungdomsledaren att sortera bland 
arbetsuppgifter men också vara med och fatta beslut om vad ungdomsledaren ska 
göra eller inte. Det kan innebära att ta beslut då den anställde vill för mycket men 
det kan också innebära att fatta beslut när till exempel flera olika grupper önskar 
ungdomsledarens insats, vid samma tidpunkt. Som arbetsledare ska man också vara 
beredd att rycka in och hantera situationen om ungdomsledaren till exempel blir sjuk 
och inte kan sköta sina arbetsuppgifter.

Arbete eller privat
För en ungdomsledare kan det vara en stor omställning att gå från att vara 
engagerad på fritiden till att ha det som arbete. Då behöver man hjälp att hitta ett 
sätt att leva och arbeta där ungdomsledaruppdraget inte slukar all ens tid. 

Som arbetsgivare är det viktigt att hjälpa ungdomsledaren i denna nya situation. 
Ungdomsledaren kan tänka att man precis som sina ledarkompisar också ska lägga 
sin fritid i kyrkan. Det som är viktigt att tänka på är att för de som är ledare på sin fritid 
innebär ledaruppgiften att man gör ”något annat” än sitt arbete. Om ungdomsledaren 
ska engagera sig på sin fritid blir det inte att göra ”något annat” utan att fortsätta med 
samma sak. Att göra ”något annat” är bra för vår hälsa och som arbetsgivare kan det 
vara viktigt att hjälpa ungdomsledaren att göra ”något annat”. 

Som ungdomsledare kan det vara så att man är nyinflyttad till orten. Då blir det 
särskilt viktigt att man hittar sammanhang utanför föreningen/församlingen där man 
kan umgås med människor och få ett liv som omfattar mer än arbetet.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt
En ungdomsledare kan hamna i förtroendefulla samtalssituationer. Som anställd 
ungdomsledare har man ingen bindande tystnadsplikt men man kan däremot få del 
av information som inte bör föras vidare. Samtidigt kan man som ungdomsledare få 
del av sådant som ska föras vidare, till exempel att något barn/ungdom utsatts för 
övergrepp. 



Som arbetsgivare bör man samtala om och hjälpa ungdomsledaren med hur den 
ska hantera sådant som kan komma upp i samtal eller andra svåra situationer 
som man får kännedom om. Lämpligt är att det finns en skriven krisplan för svåra 
situationer. 

Handledning och socialt skyddsnät
Som ungdomsledare är det viktigt att få stöd från flera olika håll, redan från 
tjänstens start. Detta både för att förebygga psykisk ohälsa och utmattningssyndrom, 
men även för att både ungdomsledaren och församlingen ska känna sig trygga och 
veta vart man kan vända sig om något händer – innan det händer.

Socialt skyddsnät: Ungdomsledaren bör ha ett socialt skyddsnät i flera nivåer. 
Det kan till exempel utgöras av en mentor/handledare i närområdet, professionell 
yrkeshandledning, en ”värdfamilj” i församlingen, regionala eller ekumeniska 
grupper för ungdomsledare/medarbetare, en bönegrupp samt kontakt med 
regionpersonal.

Mentor/handledare i närområdet: Att vara mentor/handledare är något annat än 
att vara arbetsledare. Mentorn ska framför allt hjälpa den anställde med frågor av 
mer personlig karaktär. Det kan handla om tro, utveckling som ledare, hur man kan 
hantera relationer mm. Församlingen bör hjälpa ungdomsledaren att hitta en mentor 
men kan inte ge direktiv om vem ungdomsledaren ska använda sig av. Mentorn bör 
ha en viss distans till ungdomsledarens vardagsarbete. 

Yrkeshandledning: Som ungdomsledare kan man möta personer i starka 
livssituationer. Därför ska arbetsgivaren verka för att ungdomsledarna får möjlighet 
till professionell yrkeshandledning. Det sker företrädesvis i grupp men kan i 
särskilda fall ske enskilt. I gällande kollektivavtal står: Som stöd för arbetstagare 
med människovårdande arbetsuppgifter, såsom pastor, diakon, ungdoms- eller 
fritidsledare, ska arbetsgivaren medverka till yrkeshandledning utifrån individens 
behov.

Yrkeshandledning för ungdomsledare arrangeras förslagsvis via 
Ungdomsledarutbildningen (se rubriken fortbildning) eller via regionspersonalen.

Kompetensutveckling
Som ungdomsledare använder man mycket av den egna personen för sina 
uppgifter. För att skapa ett hållbart ledarskap behövs kompetensutveckling. 
Kompetensutveckling ska ses som en löpande del av arbetet. Som arbetsgivare är 
man skyldig att upprätta en kompetensutvecklingsplan för den anställda. Det bör ske 
redan när anställningen börjar. Kompetensutveckling ska vara inriktad på det arbete 
den anställde står i och ska vara en hjälp i att utveckla arbetet och personen. 

Många aktörer erbjuder kompetensutveckling som kan vara relevant för en 
ungdomsledare, men det som samfundet erbjuder och rekommenderar är 
Ungdomsledarutbildningen eller KUP (Kompetensutvecklingsprogrammet). 



Ungdomsledarutbildningen: Equmeniakyrkan, Equmenia och Södra Vätterbygdens 
folkhögskola (Svf) arrangerar gemensamt Ungdomsledarutbildningen. Det är en 
nationell utbildning för alla församlingsanställda ungdomsledare inom Equmenia/
Equmeniakyrkan. Utbildningen är upplagd läsårsvis, med start i augusti, och består 
av tre kurstillfällen samt grupphandledning (yrkeshandledning) med professionell 
handledare. Totalt utgör utbildningen ca 12 dagar, inklusive handledning. 

Utbildningen riktar sig både till ungdomsledare som gör sitt första år i tjänst och till 
dem som redan har varit i tjänst en längre tid. För dem som gör sitt andra år eller 
mer på Ungdomsledarutbildningen finns ett separat spår med mer fördjupning.

KUP: KUP är Equmeniakyrkans kompetensutvecklingsprogram. Alla som är anställda 
i församling är välkomna att gå programmet. Programmet har flera spår med olika 
inriktning, till exempel själavård, ledarskap och diakoni.

Välkomnade och avslut
Att gå in som anställd ungdomsledare innebär många gånger att ta sig an uppgifter 
där många kan ha stora förhoppningar och förväntningar. Som församling bör 
man hälsa ungdomsledaren välkommen i en gudstjänst där man innesluter 
denne i förbön. Förslag på ordning för denna förbön finns i ”Kyrkohandbok för 
Equmeniakyrkans församlingar”. Här bör man som arbetsgivare också klargöra för 
församlingen att ungdomsledaren är en av många som ska forma och utveckla 
arbetet bland barn och unga.

Det är alltid viktigt att nyanställda blir introducerade i sammanhanget, i 
samhället och inkluderade i den sociala gemenskapen, men när det gäller en ung 
människa så är det extra viktigt. Gör gärna till exempel en rundtur i samhället 
som en del av introduktionen och se till att ungdomsledaren blir hembjuden till 
församlingsmedlemmar. Vid anställning av en ung person bör man också tänka på 
att det ofta är en person som just flyttat hemifrån. Kanske behövs det extra hjälp med 
praktiska saker kring boende m.m.? 

När ungdomsledare avslutar sin tjänst är det lämpligt att avtacka ungdomsledaren 
offentligt och innesluta den i förbön. Som arbetsgivare bör man också föra ett 
avslutningssamtal där man som arbetsgivare får tillvarata ungdomsledarens 
erfarenheter för det fortsatta arbetet i föreningen/församlingen. I ett 
avslutningssamtal kan också ungdomsledaren få hjälp att utvärdera sin egen insats 
och dra lärdomar av sitt arbete.

Omsorg och förbön
Som ungdomsledare är man i en viktig men ibland svår situation. Låt 
ungdomsledaren känna att den är innesluten i församlingens omsorg och 
förbön. Utse gärna några som har ett särskilt förbönsansvar för den anställa 
ungdomsledaren.



Stöd och omsorg, för anställd och arbetsgivare
Som ungdomsledare är man i en viktig men ibland svår situation. Låt 
ungdomsledaren känna att den är innesluten i församlingens omsorg och 
förbön. Utse gärna några som har ett särskilt förbönsansvar för den anställa 
ungdomsledaren.

Tänk på att det finns stöd och hjälp att få när det behövs, både för ungdomsledaren 
och för församlingen som arbetsgivare/arbetsledare. Här är några olika 
kontaktvägar som kan användas:

• Equmenias- och Equmeniakyrkans regionala personal: finns tillhands om du/ni 
behöver råd eller bara vill bolla någonting. Om ni är osäkra på vart ni ska vända 
er med en fråga så kan de guida er vidare till rätt forum.

• Equmeniakyrkans Personalchef: En resurs och bollplank, framför allt när det rör 
sakfrågor kring anställningar, avtal med mera. 

• Arbetsgivaralliansen: De flesta församlingar som har anställda är anslutna 
till arbetsgivaralliansen. De bistår med hjälp och råd i alla arbetsgivarfrågor, 
inklusive personalförsäkringar och tjänstepension. 

• Facket (Vision Ekumeniska): Facket finns i första hand till för den anställde. De 
kan bland annat hjälpa till med rådgivning, lönestatistik, försäkringar med mera. 


