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Ärende 
Överkommelse om löner och allmänna anställningsvillkor m.m. för perioden 
2008-05-01—2011-04-30, bransch Trossamfund och Ekumeniska 
Organisationer 
 
Tid 
2008-04-09, 2008-04-15, 2008-04-21, 2008-04-24, 2008-04-28, 2008-04-29, 
2008-05-26 
 
Plats 
Arbetsgivaralliansen, Döbelnsgatan 58, Stockholm 
 
Parter 
Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organi-
sationer (kommittén) 
Akademikerförbunden 
Fackförbundet SKTF (SKTF) 
 
Protokollet justeras av 
Marianne Svensson 
Maria Johansson 
Kurt Blomqvist 
 
Närvarande 
för Kommittén: 
 
 
för Akademiker- 
förbunden: 
 
för SKTF: 
 

Marianne Svensson, 
Sven Lindvall 
 
Maria Johansson, 
Akademikerförbundet SSR 
 
Kurt Blomqvist, 
Lars Enroth (ej 2008-04-09, 2008-05-26) 

 
 
§ 1 Överenskommelse 
 
Parterna träffar överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor 
m.m. för perioden den 1 maj 2008 till och med den 30 april 2011 enligt bilaga. 
 
Överenskommelsen omfattar arbetsgivare som är ansluten till Arbetsgivaralli-
ansen bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer och som bedriver 
verksamhet inom ramen för trossamfund eller ekumeniska organisationer. 
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§ 2 Förtroendearbetstid 
 
Eftersom flertalet arbetstagare inom bransch Trossamfund och Ekumeniska 
Organisationer har förtroendearbetstid har branschavtalets arbetstidsregler 
disponerats om. Arbetstidsbestämmelser för arbetstagare med reglerad arbetstid 
har redaktionellt lagts sist i avtalet. 
 
Parterna är överens om att flertalet arbetstagare med förtroendearbetstid utför 
arbete på helgdagar/samfundets högtider. Minskningen av antalet arbetsdagar 
under avtalsperioden utgör en kompensation för detta. 
 
 
§ 3 Lägerverksamhet 
 
Arbetsgivaralliansen och SKTF kom i juni 2007 överens om ”Rekommenda-
tion för lägerverksamhet”. Parterna är överens om att införa rekommendationen 
som en del av branschavtalet. 
 
 
§ 4 Statistikavtal 
 
Parterna är överens om att gemensamt utveckla en lönestatistik för branschen. 
 
Parterna träffar överenskommelse om gemensam lönestatistik för bransch 
Trossamfund och Ekumeniska Organisationer att gälla från och med statistik-
insamlingen 2010, bilaga. 
 
 
§ 5 Yrkeshandledning 
 
Parterna är överens om att under avtalsperioden analysera behov och förekomst 
av yrkeshandledning för arbetstagare i människovårdande yrken såsom präst, 
pastor eller diakon. 
 
 
§ 6 Lokal part för Akademikerförbunden 
 
Akademikerförbunden uppträder lokalt som en part genom Akademikerföre-
ningen. Om Akademikerförening saknas vid samfundet/organisationen uppträ-
der Akademikerförbundet SSR som gemensam representant för Akademiker-
förbunden i såväl lokala intresse- som rättstvisteförhandlingar enligt mellan 
parterna gällande förhandlingsordning, som samverkansförhandlingar (11, 12 
och 38 §§ MBL, AML, Jämställdhetslagen m.m.). Sådana förhandlingar begärs 
av eller hos Akademikerförbundet SSR oberoende av om berörd personal är 
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organiserad i förbundet eller ej. Vad här reglerats gäller på motsvarande sätt 
vid den lokala löneprocessen. 
 
Lokala förhandlingar som enbart rör enskild arbetstagare sker oberoende av 
vad som här reglerats med arbetstagarens fackförbund. 
 
 
§ 7 
 
Om kommittén och Kommunal efter en medlingsuppgörelse eller annars träffar 
avtal om andra villkor är parterna överens om följande. 
 

- Eventuella förbättringar ska införas i den av parterna nu tecknade 
uppgörelsen. 

- Akademikerförbunden och SKTF har rätt att uppta förhandlingar om 
den nu tecknade uppgörelsen i sin helhet om en uppgörelse med 
Kommunal resulterar i andra förändringar. 

 
 
§ 8 Avslut 
 
Parterna enas om att förklara förhandlingen avslutad den 26 maj 2008. 
 
Vid protokollet 
 
 
Marianne Svensson 
 
 
Justeras 
 
 
Marianne Svensson 
Kommittén 
 
 
Maria Johansson  Kurt Blomqvist 
Akademikerförbunden*)  SKTF 
 
 
*) Med Akademikerförbunden avses: 
Agrifack, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK-förbundet, Jusek, Kyrkans 
Akademikerförbund, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Naturvetareförbundet, 
Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges 
Veterinärförbund 


