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Avtalet inom Svenska kyrkan klart 
Efter 11 månader är avtalet för kyrkan klart. Avtalet har samma värden som 
industrins märke och det innehåller även en julklapp till KyrkAs medlemmar. 

Avtalsperiod och procent följer industrin 
Överenskommelsen gäller lön och allmänna anställningsvillkor för anställda inom Svenska kyrkan för 
perioden 2020-11-01 t.o.m. 2023-03-31 med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Detta 
innebär en avtalslängd om 29 månader. Det finns två löneöversynstillfällen under perioden: 1 april 2021 
respektive 1 april 2022. Tillfället den 1 april 2021 medför retroaktivitet från 1 november 2020. 

Lägst-avtal 
Avtalet är ett så kallat lägst-avtal vilket innebär att procentsatserna inte får underskridas per 
arbetstagarorganisation på arbetsplatsen. Det är således ingen individgaranti i detta avtal. 

Utrymmet för 2021 utgörs av lägst 3,5% av den fasta kontanta lönen för anställda med 
tillsvidareanställning.  

Utrymmet för 2022 utgörs av lägst 1,9 % av den fasta kontanta lönen för anställda med 
tillsvidareanställning. 

En julgåva 
KyrkA och Skao har överenskommit om att en viss kompensation för 2020 ska ges till KyrkAs medlemmar. 
Detta med anledning av att avtalsförhandlingarna 2020 dragit ut på tiden och att det inte blir en retroaktiv 
löneökning från 1 april. På grund av denna senarelagda revisionstidpunkt har parterna enats om att ge en 
särskild ersättning, en så kallad ”julgåva”. Denna avser ett engångsbelopp om 1500 kronor. Alla KyrkAs 
medlemmar som har en anställning den 1 november 2020 (oavsett sysselsättningsgrad) kommer att få 1 
500 kr som en julgåva. Såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda samt föräldralediga och sjuklediga 
medarbetare omfattas av den särskilda ersättningen Beloppet är dock pensionsgrundande och 
skattepliktigt. 

Särskilda ersättningar höjs under perioden 
Alla särskilda ersättningar, såsom OB med flera ersättningar, höjs retroaktivt från 2020-11-01. Höjningen 
under avtalsperioden (29 månader) ska uppgå till totalt 5,4 %. För lägerersättningen innebär det en 
höjning 1 november med 1,5 % som ger 622,40 kr för vardagar och 757,70 kr för helger.  
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Övertid ersätts som huvudregel med ekonomisk kompensation 
En nyhet gäller övertid. Om övertid beordras ersätts detta i det nya avtalet med ekonomisk ersättning. För 
ledighet krävs överenskommelse.

Avtalsrörelsen övergår i en arbetsgrupp 
De många frågor som inte hanterades under detta ovanliga år har hänskjutits till en så kallad 
avtalsvårdsgrupp, AVG. Här kommer KyrkA att fortsätta driva sina krav, bland annat 
kompetensutveckling, klimatbonus och möjlighet att på betald arbetstid få gå till psykolog eller annat 
samtalsstöd. Bakgrunden till KyrkAs krav på detta är den höga arbetsbelastningen våra medlemmar 
upplever. Här kommer även arbetstidsfrågor och de miljöfrågor som ligger högt på KyrkAs agenda att 
dryftas. 

Presskontakt 
Roland Asplund 
072-721 95 67
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