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Ingen präststrejk i jul
Den segdragna medlingen mellan Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA, och
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, har nått sitt slut. Parterna
undertecknade idag ett nytt treårigt avtal. En elva månader lång
avtalsrörelse som även innehållit flera fruktlösa medlingsförsök är till ända.
Avtalet innehåller tillfredsställande skyddsregler och möjligheten till
återhämtning med hela lediga dagar finns kvar.
Avtal i elfte timmen
Julen står för dörren och då går Svenska kyrkan in i sin allra mest intensiva arbetsperiod.
– Det är december månad och julen som är den mest arbetsintensiva månaden för präster men även för
pedagoger och diakoner, förklarar Bror Holm, förbundsordförande. Det är viktigt att avtalet blev klart,
även om det är i elfte timmen, så att vi får julfrid i Svenska kyrkan och att verksamheten inför våren 2018
kan planeras.
Avtalsrörelsen startade i januari 2017 och medlare kallades in i juni då parterna stod alltför långt ifrån
varandra. Stötestenen från KyrkAs sida har varit att arbetsgivaren ville ta bort de 15 fridagarna för
prästerna. Dessa är en väldigt viktig faktor för att möjliggöra återhämtning för denna yrkeskategori, som
har Sveriges högsta sjukskrivningstal vad gäller långtidssjukskrivning på grund av utmattning.
– Det nu undertecknade avtalet medger att präster kan fortsätta arbeta som förut med ledighet hela
dagar, säger Bror Holm. En annan grund till parternas distanserade förhållande var tidigare bud från Skao
som innehöll kraftigt försämrade ekonomiska villkor; nämligen att ersättningen vid övertid, vid obekväm
arbetstid och vid beredskap föreslogs tas bort för präster samt frågetecken huruvida kraven i
arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv var uppfyllda.
– Det nu undertecknade avtalet är rättvist och alla yrkeskategorier har rätt tillövertidsersättning,
ersättning för obekväm arbetstid samt beredskap, vidareutvecklar Bror Holm som är nöjd med att dessa
ersättningar nu är kvar i avtalet.
– Vi är mycket nöjda med att arbetsgivarparten nu tydligt angett att arbetstidslagen gäller. Det är en
skyddslagstiftning som behövs när många präster blir sjukskrivna på grund av utmattning och stress,
konstaterar Bror Holm. Villkoren för våra övriga yrkesgrupper har inte försämrats då avtalet medger en
möjlighet till verksamhetsanpassad arbetstid.

Ansluter till märket
– Avtalet är treårigt, varav ett halvår redan har förflutit, förklarar Vibeke Hammarström, kanslichef och
tillika förhandlingschef på Kyrkans Akademikerförbund. Löneökningarna har i många fall redan förhandlats
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för 2017 då ju Avtal 16 har gällt och procentsatsen kunnat härledas från märket enligt den förhandlingsordning som finns. För 2018 och 2019 följer löneökningarna industrins märke på 2, 0 % respektive 2,3 %.
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