KFS - Personlig assistans

Ditt nya avtal
2016 2017

Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal med Kommunala
Företagens Samorganisation (KFS) gällande personlig assistans.
Avtalet gäller dig som arbetar som personlig assistent, och ger
löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden, höjda lägstalöner
och höjda ersättningar. Dessutom stärks anställningstryggheten.
Kollektivavtalet gäller från den 1 november 2016 till den 31 oktober 2017.
Avtalet i korthet
Löneökningar 2,83 kr/tim from 1/11-16. Ny lägst lön 1/11-16 106:97 kr/
tim. Ersättningarna höjs med 2,2% from 1/1-17. I avtalet infördes också
en starkare skrivning vid uppsägning.
Ob -tillägg
Vardagar

19.00-22.00
22.00-06.00

Fredag och dag före helgdag

19.00-24.00

> 2016-12-31

2017-01-01 >

20:31
40:65

20:76
41:54

49:54

50:63

49:54

50:63

00.00-07.00

49:54

50:63

18.00-24.00

49:54

50:63

Tid från kl 18:00 på dag före långfredagen till
kl 07:00 på dagen efter annandag påsk

99:03

101:21

Tid från kl 18:00 på dag före pingstafton,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl 07:00
på vardag utom lördag närmast efter helgdagsaftonen

99:03

101:21

Lördag, söndag eller annan
helgdag än nedan

00.00-24:00

Måndag och dag efter helgdag
Vardag närmast före trettondag
jul, första maj, kristi him, Alla
helgons dag

Jour och beredskapsersättning (fr o m 1 januari 2017)
Ersättning för beredskap (inklusive semesterlön): 15:59 kr/timme. Vid helg:
31:17 kr/timme. Ersättning för jour vard: 31:17 kr/timme. Jour helg: 62:30
kr/timme.
Allmänna anställningsvillkor
Arbetsgivaren ska undersöka och ange orsaken till och dokumentera skälen
till att anställningen ska upphöra. Avslut av anställningen får inte grundas
enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader
innan beslut om att avsluta anställningen. Här har vi fått in en förstärkning
i skrivningen om vad arbetsgivaren ska göra innan man avslutar anställning
både när det gäller dokumentation, samtal med den anställde och att man inte
w
enbart får grunda avslutet på gamla omständigheter.

Ju fler medlemmar vi är desto bättre kollektivavtal har
vi kraft att förhandla fram. Det är helt enkelt smart att
vara medlem i Kommunal
Som medlem i Kommunal får du:
Verktygen och expertkunskapen för att påverka
Med Kommunal får du verktygen och kunskapen som behövs för att du
och dina arbetskamrater tillsammans ska kunna driva utveckling och
förbättringar på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om bättre
scheman, arbetskläder eller omklädningsrum. Det finns större
möjligheter att påverka än du kanske tror, och Kommunal är ditt
expertstöd.
Hemförsäkring och olycksfallsförsäkring
Ett mycket konkurrenskraftigt försäkringspaket ingår utan extra kostnad
i medlemsavgiften. I det får du bland annat en hemförsäkring och en
olycksfallsförsäkring som du annars behöver teckna separat. Du kan även
uppgradera och skräddarsy försäkringarna efter just dina behov.
Förhandlingshjälp och rättshjälp
Kommunal står på din sida. Du får hjälp att förhandla fram bra villkor,
till exempel när du har fått nytt jobb eller ska få ny lön. Men du får
också stöd om du skulle hamnar i konflikt på arbetsplatsen, till exempel
om du blir felaktigt uppsagd eller får en arbetsskada.
Medlemsförmåner och
w rabatter
Du kan ansöka om smarta medlemslån med låg ränta och som medlem
får du Kommunalkortet som är ditt medlemskort. Kommunalkortet är
laddat med erbjudanden på allt från resor, stugor, friskvård,
hemelektronik till hotell, glasögon och mycket mer.

w Har du frågor om avtalet kontakta ombudsman Margaretha Johansson:
Margaretha.Johansson@kommunal.se, 010-442 70 65 eller ombudsman
Marie Boström: Marie.Bostrom@kommunal.se, 010-442 93 91 på Kommunals
förbundskontor.
Övriga frågor? Kontakta oss gärna Kommunal Direkt 010-442 70 00

Bli medlem direkt
kommunal.se/blimedlem
eller SMS:a ”kommunal” till 72456 så ringer vi upp dig.

Gå inte miste om viktig information
Lämna din e-post på kommunal.se/e-post

Följ oss på Twitter och Facebook
@FacketKommunal
facebook.com/facketkommunal
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