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Lönestatistik för bransch Trossamfund 
och Ekumeniska Organisationer  
Lönestatistiken för 2014 är nu klar och bifogas.

Den finns även att läsa på branschsidan på  
www.arbetsgivaralliansen.se. 

Lönerevision 1 maj 2015 
Med Akademikerförbunden, Vision och Kommunal gäller ett treår-
igt avtal som löper ut den 30 september 2016.

Akademikerförbunden och Vision
Löneökningsutrymme per den 1 maj 2015 är lägst 2,7 %. 

Kommunal
Ett löneökningsutrymme om 645 kr per medlem i Kommunal.
För deltidsanställd ska beloppen räknas ned i proportion till vad 
deltiden utgör i procent av heltid.

Lägstlön
Efter avslutad löneöversyn den 1 maj 2015 ska lägsta lön för 
arbetstagare som har fyllt 20 år och som är anställd för mer än tre 
månader vara 19 500 kr per månad vid heltid.  

Avtalad lägstlön gäller inte Akademikerförbunden.
Lägstlönen gäller inte heller för ungdomsledare som är anställda 
för begränsad tid, när anställningen är ett led i utbildning eller av 
prövokaraktär.

aktuellt
Endast till medlemmar  
inom bransch Trossamfund  
och Ekumeniska Organisationer 



Kommande helgdagar
Arbetsgivaralliansen får just nu många frågor som rör kommande helgdagar. Avseende anställda med 
reglerad arbetstid gäller följande.

Kristi himmelsfärd enligt § 11 mom 1:2 i avtalet
Dagen före Kristi himmelfärds dag är den ordinarie arbetstiden högst fyra timmar. Sådan dag får ordinarie 
arbetstid inte förläggas efter kl 13.00 om verksamheten inte så kräver det.

Dagen efter Kristi himmelfärds dag  är enligt avtalet en arbetsfri dag.  

Lokala parter kan komma överens om att ersätta dessa dagar med samfundets högtider

Nationaldagen enligt § 11 mom. 1 
Nationaldagen infaller i år på en lördag och då gäller följande:
Arbetstagare som har ordinarie arbetstid förlagd på vardagar, dock ej lördagar, ges en ledig arbetsdag att 
ta ut under det kalenderår nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.  

Semesterplanering
Snart är det sommar och semestertid och då brukar det uppstå en rad frågor om vilka regler som gäller. 
Hur många semesterdagar har en anställd rätt till? Hur blir det för den som arbetar deltid? Hur blir det 
med semestern för den som är helt eller halvt sjukskriven? 

Arbetsgivaren ska lägga ut sommarsemestern under juni, juli och augusti då arbetstagaren har rätt till 
minst fyra veckors sammanhängande ledighet. Det går också att avtala om att förlägga huvuddelen av 
semestern till en annan del av året.

Läs mer på vår webbplats www.arbetsgivaralliansen.se där vi har samlat några av de vanligaste semes-
terfrågorna. Du hittar dem under Vanliga frågor.

Frågor
Vid eventuella frågor, kontakta Arbetsgivaralliansens rådgivare för bransch Trossamfund och Ekumeniska 
Organisationer: Lars Dicander på tfn. 08-545 912 08 eller e-post lars.dicander@arbetsgivaralliansen.se. 


