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Ärende 

 

Överenskommelse om supplement till avtal om löner och allmänna villkor m.m. för 

perioden 2020-10-01 – 2023-09-30 för branschen Trossamfund och Ekumeniska 

Organisationer  

 
Tid 

 

2020-12-13 
Plats 

 

Arbetsgivaralliansens lokaler, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm 
Parter 

Arbetsgivaralliansens branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 

(Kommittén) 

Vision 

Akademikerförbunden 

 
Protokollet justeras av 

Jan-Eric Rönngren 

Heidi Nousiainen 

Louisa Hegardt 

 
Närvarande 

För Kommittén: 

 

 

 

För Vision: 

 

 

För Akademiker-

förbunden: 

Jan-Eric Rönngren 

 

 

 

Heidi Nousiainen 

 

 

Louisa Hegardt  

 

 

§ 1  Överenskommelse 

 

Parterna träffar överenskommelse om supplement till avtal om löner och allmänna 

villkor m.m. för perioden i oktober 2020 till och med 30 september 2023. 

 

§ 2  Omfattning 

 

Överenskommelsen gäller för, i Frälsningsarmén anställda Frälsningsofficerare och 

motsvarande, enligt Frälsningsarméns order och reglemente. 

 

Överenskommelsen gäller inte kadetter och fältpraktikanter under utbildning. 

 

§ 3  Supplement 
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Parterna är överens om ett supplement till Branschavtal Trossamfund och Ekumeniska 

organisationer, enligt bilaga 1. 

 

§ 4 Giltighetstid 

 

Parterna konstaterar att supplementet bara är giltigt så länge Branschavtal Trossamfund 

och Ekumeniska Organisationer är giltigt. 

 

Överenskommelsen om supplement gäller tillsvidare och kan sägas upp när 

Branschavtal Trossamfund och Ekumeniska Organisationer löper ut eller kan sägas upp. 

Denna överenskommelse om supplement, löper då med sju dagars ömsesidig 

uppsägningstid. 

 

§ 5 Avslut 

 

Förhandlingarna förklaras avslutade 2020-12-13 

 

Överenskommelsen är preliminär i avvaktan på formellt godkännande i de fackliga 

organisationer där så krävs samt i Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska 

Organisationer. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Jan-Eric Rönngren 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Jan-Eric Rönngren  Heidi Nousiainen 

 

 

 

 

Louisa Hegardt 
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Tillägg och ändringar för supplement till Branschavtal Trossamfund och Ekumeniska 

Organisationer avseende Frälsningsarmén 

 

§ 1 Avtalets omfattning 

Supplementet omfattar Frälsningsofficerare och motsvarande 

Anmärkning 

Kadetter, fältpraktikanter under utbildning undantas. 

§ 2 Anställning 

Mom. 2:4 Utökad provanställning till vissa befattningar 

Förlängd provanställning upp till tolv månader avser även reservkaptener.  

§ 3 Allmänna åligganden 

Mom. 2 Bisysslor 

Ingen arbetstagare får utföra arbete eller bedriva ekonomisk verksamhet för en 

arbetsgivare eller i egen regi som konkurrerar med den arbetsgivare där arbetstagaren 

är anställd. Ingen arbetstagare får heller åta sig uppdrag eller bedriva verksamhet som 

kan inverka negativt på arbetstagarens arbete i tjänsten. Om en arbetstagare avser att 

åta sig ett uppdrag eller en bisyssla ska denna godkännas av arbetsgivaren. 

§ 4 Lön 

Mom. 1 Löneavtalet 

Lön sätts i samband med anställning. Medarbetarsamtal genomförs av chef. Lönen 

revideras per den 1 oktober 2020, 2021 och 2022. Om arbetsgivaren redan har utgett 

lönehöjningar ska dessa avräknas mot vad arbetstagaren får enligt detta avtal. 

Löneökningsutrymmet för 2020 är lägst 1,8 % 

Löneökningsutrymmet för 2021 är lägst 1,8 % 

Löneökningsutrymmet för 2022 är lägst 1,8 % 

§ 5 Arbetstid 

Mom. 2 Förtroendearbetstid 

Den ordinarie arbetstiden ska i genomsnitt vara 38,25 timmar per vecka under en 

beräkningsperiod om högst tolv månader. 

Bestämmelserna om dygnsvila, nattarbete, veckovila och sammanlagd arbetstid i § 5, mom 

4, ska vara vägledande vid planeringen av förtroendearbetstid, dock kan inte veckovila 

företrädesvis förläggas på helger. Det bör emellertid eftersträvas att tre helger per 

sexmånadersperiod är arbetsfria. 
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Arbetsgivare och arbetstagare ska minst varje kvartal stämma av att arbetstid och ledighet 

håller sig inom planen och göra nödvändiga justeringar. Med ledighet i detta sammanhang 

avses inte semester, som förläggs enligt reglerna i § 8. 

Ersättning för övertidsarbete, obekväm arbetstid och andra arbetstidsberoende tillägg 

utgår inte vid förtroendearbetstid. 

Anmärkning 

Som stöd för tillämpningen av förtroendearbetstid har parterna tagit fram särskild 

information, se bilaga 5 i Branschavtal Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. 

 

§ 12 Uppsägning 

Mom. 1 Uppsägning från arbetstagarens sida 

Mom. 1:1 Arbetstagares uppsägning 

Arbetstagare som säger upp sin anställning ska iaktta en uppsägningstid av en månad 

om inte längre tid avtalats i det enskilda anställningsavtalet. Gäller även arbetstagare 

anställd före 2001-01-01. 

§ 13 Giltighetstid 

Överenskommelsen om supplement gäller tillsvidare och kan sägas upp när 

Branschavtal Trossamfund och Ekumeniska Organisationer löper ut eller kan sägas 

upp. Denna överenskommelse om supplement, löper då med sju dagars ömsesidig 

uppsägningstid. 

Bilaga 2, bilaga 3, bilaga 4, gäller inte de anställda som omfattas av detta 

supplement. 


