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Ärende 
Överkommelse om löner och allmänna anställningsvillkor m.m. för perioden 
2005-05-01 – 2008-04-30 
 
Tid 
2004-11-16, 2004-12-21, 2005-01-19, 2005-02-02, 2005-03-09, 2005-03-14, 
2005-03-23, 2005-04-06, 2005-04-07 
 
Plats 
Arbetsgivaralliansens lokaler, Döbelnsgatan 58, Stockholm 
 
Parter 
Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organi-
sationer (Kommittén) 
SKTF 
Civilingenjörsförbundet (CF) m.fl. 
Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) 
 
Protokollet justeras av 
Lars Henningson 
Lars Enroth 
Elisabet Ohlsson 
Lenita Eriksson 
 
Närvarande 
för Kommittén: 
 
 
för SKTF: 
 
 
för CF m.fl.: 
 
 
för Kommunal: 

Lars Henningson 
Marianne Svensson 
 
Lars Enroth (ej 2004-12-21) 
Kurt Blomqvist (2004-12-21) 
 
Elisabet Ohlsson (ej 2005-03-23) 
Jan-Eric Rönngren (2005-01-19) 
 
Lenita Eriksson (ej 2005-02-02, 2005-03-14) 
Maria Hansson (ej 2004-12-21, 2005-01-19) 
Marie Berglund (2005-03-23) 
Inger Strömblad (2005-03-23) 

 
 
 
§ 1 Överenskommelse och omfattning 
 
Parterna träffar överenskommelse om att branschavtal Trossamfund och Eku-
meniska Organisationer förlängs att gälla till och med 2008-04-30 med de änd-
ringar som framgår av bilaga 1. 
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Kommittén och SKTF och CF m.fl. träffar överenskommelse om löneavtal för 
perioden 2005-05-01—2008-04-30, bilaga 2. 
 
Kommittén och Kommunal träffar överenskommelse om löneavtal för perioden 
2005-05-01–2008-04-30, bilaga 3. 
 
Parterna träffar överenskommelse om gemensam information och rekommen-
dation om utlandstjänstgöring, bilaga 4. 
 
Överenskommelserna omfattar samtliga medlemmar i bransch Trossamfund 
och Ekumeniska Organisationer. 
 
 
§ 2 Övergång till förtroendearbetstid/oreglerad arbetstid 
 
I branschavtalets § 11 Arbetstid mom 2 har tillförts regler om förtroendear-
betstid/oreglerad arbetstid för arbetstagare som på grund av arbetets karaktär 
har getts frihet i arbetstidens förläggning, t.ex. pastorer och chefer. I anslutning 
till detta moment är parterna överens om följande. När överenskommelse 
träffas om övergång till förtroendearbetstid med arbetstagare som redan är 
anställd bör beaktas de eventuella förmåner och tillägg som utges i 
anställningen. 
 
 
§ 3 Information och rekommendation om distansarbete 
 
Parterna är överens om att anta en ”Gemensam information och rekommenda-
tion om distansarbete” motsvarande den som gäller mellan branschkommitté-
erna Idrott och Ideella och Idéburna organisationer och deras respektive mot-
parter. Rekommendationen behöver i sin nuvarande skrivning uppdateras och 
bli därför giltig inom kommitténs område först när uppdateringen gjorts. 
 
 
§ 4 Partsgemensam arbetsgrupp 
 
Parterna är överens om att under avtalsperioden i en gemensam arbetsgrupp 
analysera begreppen volontärt och diakonalt arbete samt praktikarbete och bl.a. 
undersöka hur de förhåller sig till det arbetsrättsliga arbetstagarbegreppet. 
 
Parterna ska under avtalsperioden fortsätta utveckla regler vid 
utlandstjänstgöring. 
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§ 5 Uppföljning av löneutvecklingen inom branschen 
 
Parterna är överens om att följa utvecklingen av statistiköverenskommelsen 
inom bransch Vård och Omsorg. 
 
 
§ 6 Giltighetstid 
 
I denna överenskommelse angivna avtal gäller från och med den 1 maj 2005 
till och med den 30 april 2008 om inte annan giltighetstid är angiven i respek-
tive avtal. Berörda avtal framgår av förteckning i branschavtalet. För tiden efter 
den 30 april 2008 gäller avtalet med sju dagars uppsägningstid. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Marianne Svensson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars Henningson  Lars Enroth 
 
 
 
Elisabet Ohlsson *)  Lenita Eriksson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Elisabet Ohlsson meddelar att med CF m.fl. avses: Agrifack, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Civil-
ingenjörsförbundet, DIK-förbundet, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 
Lärarnas Riksförbund, Naturvetareförbundet, Skogsakademikerna, Skolledarna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Farma-
cevtförbund, Sveriges Fartygsbefälsförening, Sveriges Psykologförbund, Sveriges universitetslärarförbund, Sveriges 
Veterinärförbund 
 


