
 

 

 PROTOKOLL, ÅRLIG AVSTÄMNING 
 

Ärende: Årlig avstämning avseende tillämpning av kollektivavtal, trossamfundet 

Svenska kyrkan. 
  

Parter: IDEA 

Vision 
  

Tid: den 14 september 2017 
  

Plats: Visions lokaler, Stockholm 
  

Närvarande för: Arbetsgivarparten 

 Mattias Blomberg 
  

 Arbetstagarparten 

 Kjell Svahn 
  

Justerare: Mattias Blomberg och Kjell Svahn 
  

 

§ 1  Enligt protokollet från avtalsförhandlingarna 2013 ska parterna genomföra en 

gemensam årlig avstämning beträffande avtalens tillämpning. 

§ 2 Parterna diskuterade följande frågor 

 

- de allmänna anställningsvillkorens tillämpning  

- löneavtalets tillämpning och utfall.  

§ 3  Parterna är överens om att de allmänna anställningsvillkoren ändras enligt 

bilaga 1. 

§ 4  Arbetsgivarparten kallar Vision till ny avstämning under våren 2018. 

 

Vid protokollet  

 

Mattias Blomberg 

 

Justeras  

 

Mattias Blomberg   Kjell Svahn 
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3.4 Disciplinpåföljd 

Utgår ur avtalet 

 

4.2 Genomsnittlig arbetstid 

Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd ska vara i genomsnitt 40 timmar 

per helgfri vecka under en beräkningsperiod om högst sex månader.  

Överenskommelse om en beräkningsperiod om högst tolv månader kan träffas 

mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen. En sådan 

överenskommelse kan gälla för enskild arbetstagare eller för en grupp 

arbetstagare. 

Arbetstagare erhåller i genomsnitt två fridagar per vecka och har därutöver 

rätt till tio extra fridagar per kalenderår. 

De extra fridagarna ersätter helgdagar som infaller på någon av dagarna 

måndag-lördag (lätthelgdag) Med helgdag likställs påsk-, pingst-, 

midsommar-, jul- och nyårsafton. För arbetstagare som endast tjänstgjort 

under del av kalenderåret reduceras antalet extra fridagar i proportion till 

tjänstgöringens omfattning. 

Fridagarna kan endast tas ut som ledig tid. Om arbetstagaren har semester 

eller tjänstledigt på inplanerad fridag ska fridagen anses vara förbrukad 

genom semestern eller tjänstledigheten. 

Anmärkning 

Präst som utför kyrkliga handlingar för icke församlingsbo ingår i arbetstiden. 
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§ 6 Obekväm arbetstid 

O-tilläggstid kronor/timme 

 170401 180401 190401  

1. O-tilläggstid A    

- Tid från kl. 18.00 på dag före 

långfredagen till kl. 07.00 på dagen 

efter annandag påsk. 

- Tid från kl. 18.00 på dag före 

pingstafton eller Midsommarafton till 

kl. 07.00 på vardag närmast efter 

helgdagsaftonen 

- Tid från kl. 18.00 på dag före 

julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 

på vardag utom lördag närmast efter 

helgdagsaftonen. 

111:00 113:40 115:90  

2. O-tilläggstid B    

(Dock inte i fall som avses med o-tilläggstid A) 

- Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, 

helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av 

söndag eller helgdag, varvid jul- och nyårsafton 

jämställs med helgdag. 

- Tid från kl. 16.00 till kl. 24.00 vardag närmast 

före trettondag jul, första maj, Kristi 

himmelsfärdsdag, nationaldagen eller alla helgons 

dag. 

- Tid från kl. 00.00 till kl. 07.00 måndag eller 

vardag närmast efter trettondag jul, första maj, 

Kristi himmelsfärdsdag eller nationaldagen. 

- Tid från kl. 19.00 till kl. 24.00 fredag som inte  

omfattas av o-tilläggstid ovan. 

 

55:50 56:70 58:00  
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3. O-tilläggstid C 

(Dock inte i fall som avses med o-tilläggstid A eller 

B) 

- Tid från kl. 22.00 till kl. 24.00 måndag till torsdag 

samt från kl. 00.00 till kl. 06.00 tisdag till fredag. 

44:80 45:80 46:80  

4. O-tilläggstid D 
(Dock inte i fall som avses med o-tilläggstid A eller 

B) 

- Tid från kl. 19.00 till kl. 22.00 på vardag. 

22:50 23:00 23:50  

§ 7 Beredskap 

 

 

Ersättning för beredskap utges enligt följande 

kronor/timme 

170401 180401 190401 

- för tid, som uppgår till högst 150 timmar under 

kalendermånaden 

18:00 18:40 18:80 

- för tid därutöver under kalendermånaden 35:60 36:40 37:20 

 

§ 8 Förskjuten arbetstid 

 

 

Tillägg vid förskjuten arbetstid utges per fullgjord 

timme enligt följande 

kronor/timme 

170401 180401 190401 

- för dag som enligt näst föregående schema skulle varit 

fridag 

82:90 84:70 86:60 

- för övrig tid 41:40 42:30 43:20 
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§ 9 Lägerverksamhet med övernattning 

Lägerersättning 

För varje tjänstgöringsdygn med övernattning får arbetstagaren ersättning 

med  

- från och med   170401 

   180401 

   190401 

596 kr 

609 kr 

622 kr 

§ 10 Färdtid 

 

 

Färdtidsersättning utges enligt följande 

kronor/timme 

170401 180401 190401 

- För de första tio timmarna under en kalendervecka,  

för vilka ersättningen ska utges 

67:90 69:40 70:90 

- För tid därutöver under kalenderveckan 136:20 139:20 142:30 

 

§ 21 Avtalets giltighetstid 

Detta avtal gäller från och med den 1 april 2017 och tillsvidare med en 

ömsesidig uppsägningstid om tre månader.  


