
 Bilaga 1 
till överenskommelse Ar-
betsgivaralliansen bransch-
kommitté Trossamfund och 
Ekumeniska Organisationer 
– SKTF, CF m.fl. 

 
 
 

Löneavtal 2004 – 2005 
 
 
Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté 
Trossamfund och Ekumeniska Organisationer och SKTF, CF m.fl. 
 
 

1 Lönehöjningar from den  
 1 maj 2004 
 

1.1 Utgångspunkter 
 
Avgörande för lönebildningen är de förhållanden som skapar orga-
nisationens ekonomiska förutsättningar såsom lönsamhet och kon-
kurrensförmåga samt verksamhetens utveckling och de anställdas 
bidrag härtill. 
 
Lönebildningen ska vara en positiv kraft i organisationens verk-
samhet och ska bidra till ökad produktivitet, effektivitet och kvali-
tet. Genom lönebildningsprocessen skapas förutsättningar för indi-
vider att utvecklas och stimuleras till goda insatser. 
 
Genom ett ständigt förbättringsarbete skapas det förutsättningar för 
en positiv löneutveckling och trygghet i anställningen. 
 
Även marknadskrafterna påverkar den lokala lönesättningen. 
 
Arbetsgivaren ska inför det enskilda lönesamtalet genomföra en 
analys av den framtida verksamhetsinriktningen som ska ligga till 
grund för den lokala lönebildningen. Analysen ska sammanväga 
ovanstående faktorer, önskad lönespännvidd i olika yrken samt 
möjlighet att behålla och rekrytera personal. Analysen ska tillsam-
mans med arbetsgivarens lönepolitik utgöra en grund för löneök-



ningsutrymmet. Arbetsgivarens lönepolitik ska vara väl känd bland 
arbetstagarna. 
 

1.2 Löneprinciper 
 
Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till 
verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Lönesättningen ska 
vara individuell och differentierad. Den får inte vara diskrimineran-
de beroende av kön, etnisk ursprung, funktionshinder eller sexuell 
läggning. Åtgärder vid eventuella löneskillnader ska verkställas så 
snart som möjligt och behöver inte sammanfalla med tillfället för 
lönerevisionsförhandlingarna. Lönerna ska bestämmas med hänsyn 
till ansvaret och svårighetsgraden i respektive befattning och den 
enskilde arbetstagarens resultat. Lönen bör öka med stigande ansvar 
och svårighetsgrad och med arbetstagarens prestation och duglighet. 
 
Ökad erfarenhet och ökade kvalifikationer möjliggör att arbetstaga-
ren kan utvecklas för allt mer kvalificerade och ansvarskrävande 
arbetsuppgifter och befattningar. Detta bör ge utslag genom löneut-
veckling. 
 
Vid lönejämförelserna beaktas även förmåner vid sidan av kontant-
lönen. Avvägningen av lönerna ska dock också ske från arbets- och 
meritvärderingsmässiga grunder 
 
För äldre arbetstagare gäller samma principer som för yngre arbets-
tagare. Samma principer för lönesättningen ska även gälla för för-
äldralediga och sjukskrivna. Likaså ska deltids- och visstidsanställ-
da bedömas efter samma principer som för heltidstjänstgörande ar-
betstagare. 
 

1.3 Den lokala lönebildningen 
 

1.3.1 Lokal lönebildning 
Individuella lönesamtal mellan ledaren/chefen och arbetstagaren 
ska vara en del av löneprocessen. 
 
Syftet med de individuella samtalen är att klarlägga målen för verk-
samheten och arbetstagarens bidrag till dessa samt vad som krävs 
för att arbetstagaren ska få löneutveckling. 
 
Ovan beskrivna ”Utgångspunkter” och ”Löneprinciper”samt lokalt 
fastlagda kriterier för lönesättning ska ligga till grund för samtalet. 



 
Chefen ger arbetstagaren förslag till ny individuell lön. 
 
Konstateras under lönesamtalet att arbetstagaren haft en ogynnsam 
löneutveckling ska följande ske. Arbetsgivaren för en dialog med 
arbetstagaren om förutsättningarna för arbetsuppgifterna, behov av 
kompetensutveckling eller andra åtgärder. Dialogen ska resultera i 
en åtgärdsplan. 
 
På ett praktiskt och enkelt sätt ska resultatet av lönesamtalet doku-
menteras och delges arbetstagaren. 
 

1.3.2 Löneökningsutrymme 
Löneökningsutrymmet som ska utläggas för perioden per arbetsta-
garorganisation ska utgöra lägst 2,4 % av de fasta kontanta lönerna 
per den 30 april 2004. 
 

1.4 Förhandlingsordning 
 
Uppnås inte enighet i de individuella lönesamtalen kan lokal för-
handling begäras inom två veckor efter det att oenighet om den nya 
lönen konstaterats. 
 
Central förhandling ska begäras senast tre veckor efter att den loka-
la förhandlingen avslutats dock senast 2004-10-15. 
 
Resultatet av de enskilda löneöverenskommelserna ska skickas till 
respektive arbetstagarorganisation. 
 

1.5 Giltighetstid 
 
De nya lönerna gäller t.o.m. den 30 april 2005. 
 

2 Omfattning 
 

2.1 Huvudregel 
 
Detta löneavtal omfattar arbetstagare som börjat sin anställning hos 
arbetsgivaren senast den 30 april 2004. 
 



2.2 Undantag 
 
Arbetstagare som slutat sin anställning senast den 30 april 2004 om-
fattas inte av löneavtalet och bidrar inte heller till potten. 
 
Löneavtalet omfattar inte heller arbetstagare som den 30 april 2004 
 
• inte fyllt 18 år, eller 

 
• har tidsbegränsad anställning som inte har varat fortlöpande un-

der sex månader, eller 
 

• kvarstår i tjänst eller anställts hos arbetsgivaren efter uppnådd 
pensionsålder. 

 
Överenskommelse kan träffas om att lönehöjning ska utges till ar-
betstagare som enligt ovan är undantagen från löneavtalet. Därvid 
ska bestämmelserna i detta avtal vara vägledande. 
 
Om arbetstagare, som den 30 april 2004 var anställd som vikarie 
eller på prov och som enligt första stycket inte omfattas av löne-
avtalet, under avtalsperioden får tillsvidareanställning hos arbetsgi-
varen ska bestämmelserna i detta avtal vara vägledande vid faststäl-
lande av arbetstagarens lön. 
 
Arbetstagare som den 30 april 2004 är tjänstledig för minst tre må-
nader framåt i tiden av annat skäl än sjukdom eller föräldraledighet 
är undantagen från detta löneavtal om inte överenskommelse träffas 
om annat. När arbetstagaren återgår i tjänst ska lönen bestämmas 
efter samma normer som gällt för övriga arbetstagare hos arbetsgi-
varen enligt detta avtal. 
 

2.3 Arbetstagare som slutat sin anställning 
 
Om en arbetstagare har slutat sin anställning den 1 maj 2004 eller 
senare och inte har fått lönehöjning enligt punkt 1 ska arbetstagaren 
till arbetsgivaren anmäla sitt krav härpå senast inom en månad efter 
det att lönebildningsprocessen hos arbetsgivaren är avslutad. Om 
arbetstagaren försummar detta, medför detta löneavtal inte längre 
någon rätt för arbetstagaren till lönehöjning. 
 

2.4 Anställningsavtal den 1 januari 2004  
 eller senare 
 



Om arbetsgivaren och en arbetstagare den 1 januari 2004 eller se-
nare har träffat avtal om anställning och därvid även om viss lön 
och de vidare uttryckligen har överenskommit att den avtalade lö-
nen ska gälla oberoende av 2004 lönerevision ska arbetstagaren inte 
omfattas av detta löneavtal. 
 

2.5 Redan genomförd lönerevision 
 
Om arbetsgivaren i avvaktan på detta löneavtal redan har utgett lö-
nehöjningar ska dessa avräknas mot vad arbetstagaren får enligt 
detta löneavtal om inte det uttryckligen träffats annan lokal över-
enskommelse. 
 

3. Tillämpningsregler 
 

3.1 Retroaktiv omräkning 
 
Under förutsättning att den lokala lönebildningen är avslutad före 
den 15 oktober 2004 görs inga retroaktiva omräkningar på utbe-
talade ersättningar eller gjorda avdrag. Sker den lokala lönebild-
ningen den 15 oktober 2004 eller senare görs retroaktiv omräkning 
enligt nedan. 
 

3.1.1 Övertidsersättning o.dyl. 
Övertidsersättningar ska omräknas retroaktivt med den genomsnitt-
liga lönehöjningen för arbetstagare hos arbetsgivaren, såvida inte 
lokal överenskommelse träffas om att omräkningen ska ske indivi-
duellt för varje arbetstagare. 
 
Motsvarande gäller alla ersättningar som beräknas i relation till må-
nadslönen, även semestertillägg. 
 

3.1.2 Tjänstledighetsavdrag 
Tjänstledighetsavdrag ska omräknas retroaktivt. Omräkningen ska 
ske individuellt. 
 

3.1.3 Sjukavdrag mm 
Sjukavdrag mm ska omräknas retroaktivt. Omräkningen ska ske 
individuellt. 
 



4. Vissa pensionsfrågor 
 

4.1 Pensionsmedförande lönehöjningar 
 
Om lönehöjning utges till arbetstagare som anges i punkt 1.3 och 
som är pensionsberättigad, ska höjningen inte vara pensionsmed-
förande. Om anställningen har upphört på grund av pensionsfall ska 
emellertid lönehöjningen vara pensionsmedförande. 
 

4.2 Anmälan om pensionsmedförande lön 
 
Arbetsgivaren ska till Alecta alternativt KP eller PRI såsom pen-
sionsmedförande lön anmäla lönehöjning enligt punkt 1.3 from den 
1 maj 2004. 


