Få Mer mEd
KolLekTivavtAl
Bra villkor på jobbet
Skyddar kollektivavtalet genom att vara medlem i Kommunal
Rätt till löneförhandling
Mer pengar när du är sjuk
Extrapengar när du är föräldraledig
Försäkrad på jobbet
Möjlighet till bättre semesterförmåner
Mer betalt när du jobbar på obekväm tid
Möjlighet till lägre veckoarbetstid
Mer betalt när du jobbar övertid
Tjänstepension
Tydliga regler kring allt som rör ditt arbete
Möjlighet att påverka kollektivavtalets innehåll
Möjlighet att påverka förläggning av din arbetstid

...få ÄnNu Mer Som Medlem
Expertråd kring allt som rör ditt yrke
Hjälp och stöd vid förhandlingar som rör dig och din arbetsplats
Jobbsökarverktyget Trampolin där du får tips och råd
om du vill byta jobb
Medlemsutbildning bl.a. om dina rättigheter på jobbet
Personlig utveckling genom att bli arbetsplatsombud
eller skyddsombud
Hjälp att driva försäkringsärenden
Hemförsäkring
Olycksfallsförsäkring för fritiden
Inkomstförsäkring för dig som också är medlem i A-kassan
Rabatter och förmåner på allt från resor, glasögon,
friskvård till hemelektronik och frisörbesök

Inte medlem i Kommunal
och utan kollektivavtal
på arbetsplatsen

Inte medlem i Kommunal
men med kollektivavtal
på arbetsplatsen

Medlem i Kommunal och
jobbar på arbetsplats
utan kollektivavtal

Medlem i Kommunal
och jobbar på arbetsplats med kollektivavtal
från Kommunal

Mer av arbetslivet. Och livet.
Våra experter hjälper dig att påverka din lön, ditt
schema och din arbetsmiljö. Vi erbjuder stöd och
verktyg när du vill utveckla din kompetens eller hitta
ett nytt jobb.

Du TjänAr på etT
medlemskap och
KolLektivAvtal

 Stöd när du fått nytt jobb och ska förhandla lön
och arbetsvillkor

Våra experter finns där för dig om något skulle hända
på jobbet. Dessutom får du som medlem ett av marknadens bästa försäkringspaket. Dessutom kan du få förhandlingshjälp, om du till exempel blir felaktigt uppsagd.

Hemförsäkring

 Stöd inför utvecklings- och lönesamtal

 Olycksfallsförsäkring

 Verktyg och kunskap för att påverka arbetsplatsen

 Inkomstförsäkring (om du även är med
i a-kassan)

 Vårt digitala jobbsökarverktyg Trampolin
 Medlemsutbildning

Det är arbetsmarknadens parter, facken och arbetsgivarna, som tillsammans kommer överens om villkoren
inom respektive bransch, inte riksdag eller regering.
Det är det som vi kallar den svenska modellen. Det ger
oss som arbetstagare ett skydd så att arbetsgivaren
inte kan försämra våra arbetsvillkor. Kollektivavtalen gäller även för dem som inte är medlemmar. Det
är själva vitsen med kollektivavtal. Det innebär att
arbetsgivaren inte kan betala någon mindre än det vi
förhandlar fram, och att arbetsgivaren har försäkringar så att vi är trygga på jobbet. Genom kollektivavtal
har vi makten att påverka och förbättra våra villkor på
våra arbetsplatser. Utan kollektivavtal finns inget gräns
för hur arbetsgivarna kan försämra våra arbetsvillkor,
det är därför det är så viktigt att vi är många som är
medlemmar. Det är genom att vi är många medlemmar
som vi blir starka då vi förhandlar om villkoren.

Mer trygghet.

 Resestipendium inom ämnen som fackliga frågor,
offentlig sektor och språkstudier

 Hjälp att driva ditt försäkringsärende
 Rättshjälp, om du till exempel får en arbetsskada

 Personlig utveckling genom att bli arbetsplatsombud eller skyddsombud
 Kommunalkortet som är laddat med rebatter
och erbjudanden på allt från resor, friskvård och
hemelektronik till teater och frisörbeskök.

Mer koll.
Vi kan ditt yrke och alla villkor och regler som rör dig.
Det gör att du enkelt kan skaffa dig kunskap när du
behöver det. Få koll på:

Genom att vi är många kan
du få ut mer av jobbet.
Över 500 000 personer är med i Kommunal.
Att vi är så många ger dig en massa fördelar.
Du får ett brett skyddsnät, samlad kunskap
och kraften att skapa förändring. Du får helt
enkelt större möjlighet att utvecklas, bättre
koll och mer trygghet.
Har du ännu mer tid?
Läs mer om medlemskapet på kommunal.se

 Anställningsvillkor, som hur det funkar med
schemaläggning, semester och uppsägningstid
 När har du rätt att få fast anställning

Har du två minuter?
Upptäck fler fördelar
med ett medlemskap

 Vad som gäller kring till exempel ob-ersättning,
friskvårdspeng och arbetskläder
 Vad som händer om du blir sjuk
 Vad du har rätt till när du skaffar barn
 Nyheter om ditt yrke

Bli medlem idag på
kommunal.se/bli-medlem

