
Nytt avtal för Svenska Kyrkan klart 
 
Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund* har tillsammans 
med övriga fackliga organisationer träffat nytt kollektivavtal med Svenska Kyrkans 
Arbetsgivarorganisation. Avtalstiden är 11 månader och avtalet löper mellan 1 maj 
2012 och 31 mars 2013. Överenskommelse gäller för lön och allmänna anställnings-
villkor.  
 
Parterna är överens om att bibehålla den 1 april som datum för löneöversyn och ut-
rymmet, 2,6 %, är i nivå med övriga avtal på arbetsmarknaden för 2012. Avtalspe-
riodens längd ska ses mot bakgrund av övriga avtal på arbetsmarknaden då de 
flesta avtal gäller för ett år.  
 
Nyheter i avtalet i korthet är 

 

 Ansvarsarbetstid genom överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare 

 Lön vid förflyttning på grund av organisatoriska skäl regleras i centrala avtalet då 
man inte har kommit överens mellan arbetsgivare och arbetstagare om annat. 

 Vid nyanställning kan kanslichef särskilt avtala om rätt till övertidsersättning 

 Ersättningarna för lägerverksamhet har höjts 

 Lägsta lönen gäller från och med 18 år  

 Förtydligande i löneavtalet när arbetsorganisation har färre än 5 medlemmar utgör 
utrymmet ett riktmärke. Individuell och differentierad lönesättning ska tillämpas för 
enskild arbetstagare. Det innebär att arbetstagarens prestationer ska bedömas efter 
samma kriterier som övriga arbetstagare. 

 Provanställning kan avbrytas utan särskilda skäl med en månads ömsesidig uppsäg-
ningstid. 

 Kvalifikationstid till tillsvidareanställning blir kortare; om en arbetstagare har haft 
såväl allmän visstidsanställning som vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en 5-
årsperiod övergår anställningen till tillsvidareanställning. 

 Församlingsarbetstid för diakoner och församlingspedagoger genom överenskom-
melse mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 Föräldrapenningtillägg kan tas ut i olika perioder 

 Uppsägningstid i samband med tidsbegränsad anställning 
 

Parterna har enats om att under avtalsperioden gemensamt se över löneprocessen samt 
utvärdera de olika arbetstidsmodellerna. 
 
 
För Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund* 
 
Mea Strömberg  Maria Rautpalo 
Akademikerförbundet SSR  Jusek 
 
 
* Sveriges Arkitekter, Civilekonomerna, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbets- 
   terapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Naturvetarna, SRAT, Sveriges  
   Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Universitetslärarförbund, Vårdförbundet. 
 
 


