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Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension 
för anställda hos arbetsgivare inom trossamfun-
det Svenska kyrkan — KAP-KL Svenska kyrkan 

Parter 

Arbetsgivarsidan 

Svenska kyrkans Församlingsförbund 

Arbetstagarsidan 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Fackförbundet SKTF, Lärarnas 
Samverkansråd, Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade 
förbund samt Kyrkans Akademikerförbund 

Anmärkning 

Det antecknas att de förtecknade förbunden Civilingenjörsförbundet och  
Ingenjörsförbundet vid årsskiftet 2006/2007 går samman och bildar det nya  
förbundet Sveriges Ingenjörer, som då blir ett förtecknat förbund med parts-
ställning i detta kollektivavtal. 

§ 1 Innehåll m.m. 

Parterna träffar detta kollektivavtal, KollektivAvtalad Pension för an-
ställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan — KAP-KL 
Svenska kyrkan, nedan kallat avtalet. 

Till avtalet hör också följande bilagor. 

a) KollektivAvtalad Pension (KAP-KL Svenska kyrkan) (bilaga 1), 

b) Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 2), 

c) Centrala protokollsanteckningar (bilaga 3), 

d) Försäkringsvillkor för Avgiftsbefrielseförsäkring (bilaga 4), och 

e) Lokalt kollektivavtal KAP-KL Svenska kyrkan (bilaga 5). 
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§ 2 Ändringar och tillägg 

I avtalet ska också ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestämmel-
ser som parterna träffar överenskommelse om under tid då avtalet gäll-
er. 

§ 3 Fredsplikt 

Under tid då avtalet gäller ska ändringar och tillägg till avtalets bestäm-
melser förhandlas under fredsplikt. 

§ 4 Lokalt kollektivavtal KAP-KL Svenska kyrkan 

För arbetsgivare som är medlemmar i Svenska kyrkans Församlings-
förbund och berörda arbetstagarorganisationer träffas härmed Lokalt 
kollektivavtal KAP-KL Svenska kyrkan enligt bilaga 5. Samma kollektiv-
avtal binder också Svenska kyrkan på nationell nivå samt till trossam-
fundet Svenska kyrkan närstående organisation som är av Pensions-
nämnden godkänd arbetsgivare och som lämnat fullmakt till Försam-
lingsförbundet att träffa kollektivavtal. 

§ 5 Giltighet och uppsägning 

Avtalet gäller tills vidare från och med den 1 januari 2006. 

Avtalet upphör vid ingången av ett kalenderår, om en part skriftligen 
säger upp avtalet minst tre kalendermånader före årsskiftet. Med upp-
sägningen ska följa ett förslag till nytt kollektivavtal. 

Avtalet upphör endast för de parter som uppsägningen gäller. Har en 
part sagt upp avtalet har annan part enligt 29 § MBL rätt att säga upp 
avtalet till samma tidpunkt. För sådan uppsägning gäller en minsta  
uppsägningstid av två kalendermånader. 

Avtalet kan tidigast upphöra den 1 januari 2008. 
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§ 6 Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

Vid protokollet 

 

Justeras 

För Svenska kyrkans Församlingsförbund 

 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

 

För Fackförbundet SKTF 

 

För Lärarnas Samverkansråd 

 

För Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund; 
Agrifack, Sveriges Arkitekter, Civilekonomerna, DIK-förbundet, För-
bundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Legitimerade 
Sjukgymnasters Riksförbund, Naturvetareförbundet, SRAT, Civilin-
genjörsförbundet, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Universitetslä-
rarförbund och Vårdförbundet 

 

För Kyrkans Akademikerförbund 
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