(Bransch E)
Vårdföretagarna - Vård, behandlings- samt omsorgsverksamhet

Ditt nya avtal
2016 2018

Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna
anställningsvillkor med Vårdföretagarna gällande Vård, behandlingssamt omsorgsverksamhet (Bransch E). Avtalet gäller balnd annat dig som
arbetar som undersköterska. Avtalet gav, efter hårda förhandlingar, ett
bra utfall, med löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden, där
också den särskilda undersköterskesatsning som vi tidigare fått igenom
med flera andra arbetsgivare, gick igenom fullt ut.
Kollektivavtalet gäller från den 1 december 2016 till den 31 maj 2018.
Heltid som norm
Parterna är överens om det långsiktiga målet att heltid ska vara norm.
Arbetsgivaren ska alltså verka för att arbetstagare som arbetar deltid men
vill gå upp på heltid ska få göra det, om verksamheten tillåter det.
Löneökningar
Lönen höjs för heltidsanställd med minst 700 kronor from den 1 mars
2017. Både lönen och extrasatsningen på undersköterskor ska fördelas
individuellt och differentierat.
Extra satsning på undersköterskor
Undersköterskor får ett extra påslag på 500 kronor utöver de 700 kronorna
den 1 mars 2017. (Detta gäller under perioden 1 mars 2017 till den 31 maj
2018.) Som undersköterska räknas den som har undersköterskeutbildning
och som till största del arbetar med undersköterskeuppgifter. Dels inom
sjukvård och dels i verksamhet där insatsen bedrivs med stöd av LSS.
Nytt löneavtal
Det nya löneavtalet ska ge en bättre löneutveckling. Avtalet slår också fast
att löneprocessen på företaget ska ske på ett tydligt och transparent sätt.
Lägstalön ska bara användas för medarbetare som saknar relevant
utbildning och/eller erfarenhet. Lön för arbetstagare med fast kontant
lön, som fyllt 19 år och har en sammanlagd anställningstid på mer än tre
månader, ska som lägst vara 17 885 kronor from den 1 december 2016,
och 18 278 kronor per månad from den 1 november 2017.
Obs: Följer företagen inte detta, utan lönesätter för lågt, kan Kommunal kräva
att det gamla lönesystemet istället ska tillämpas i företaget om de anställda
tjänar mer på detta.

Ju fler medlemmar vi är desto bättre kollektivavtal har
vi kraft att förhandla fram – då måste arbetsgivarna
lyssna på oss! Det är 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 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.
Har du frågor om avtalet? Kontakta gärna gruppchef Emma Ölmebäck:
emma.olmeback@kommunal.se, 010-442 71 96, ombudsman Lars-Sture
Johansson: Lars-Sture.Johansson@kommunal.se, 010-442 89 55 eller
ombudsman Elisabeth Haug: Elisabeth.Haug@kommunal.se, 010-442 89 44
Övriga frågor? Kontakta 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

B Porto Betalt
Art. Nr. 978 91 7479 558 5 Ditt nya avtal 2016 Vårdföretagarna - Vård, behandlings- samt omsorgsverksamhet
Foto: Fredrik Sandin Carlsson

