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Visita 
Kommunal har tecknat kollektivavtal med Visita gällande löner och allmänna anställningsvillkor för
måltids- och logiverksamhet. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Avtalet i korthet
Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari
2021 till och med den 31 augusti 2023.

Löneökningar

Ersättningar och tillägg
Höjs med 5,4 % under avtalsperioden, 3 % 1 april
2021 och 2,4 % 1 september 2022.

• 1 april 2021 höjs lönerna med 716 kronor.

Pension

• 1 september 2022 höjs lönerna med 587 kronor.

Åldern för intjänande av tjänstepension sänks under avtalsperioden från 25 till 22 år.

Löneutrymmet fördelas individuellt och differentierat.

Minimilöner
Minimilönerna höjs med samma krontal totalt
1 303 kronor under avtalsperioden.
Kvalificerad yrkesarbetare
• 1 september 2020: 22 833 kronor per månad
• 1 april 2021: 23 549 kronor per månad
• 1 september 2022: 24 136 kronor per månad
Yrkesarbetare
• 1 september 2020: 21 577 kronor per månad
• 1 april 2021: 22 293 kronor per månad
• 1 september 2022: 22 880 kronor per månad
Även ungdomslönerna höjs med krontalet ovan.

Allmänna anställningsvillkor, ändringar
och tillägg
• O
 mstrukturering samt förtydligande av 4 § 1:2
”anställning för enstaka dagar”
• I lönesättning vid nyanställning ska arbetsplatsens lönestruktur beaktas.
• Kost på arbetsplatsen, ordet ”etniska” byts ut
mot ”särskilda”

Som medlem i
Kommunal får du:

Bättre stämning
på jobbet

Få stöd att tillsammans med
kollegorna påverka arbetsplatsen och era arbetsvillkor,
som att förbättra ert schema,
få arbetskläder och mer personal.

Ett av marknadens
bästa försäkringspaket

äkring,
Tack vare att bland annat hemförs
örsäkolycksfallsförsäkring och inkomstf
du
ring ingår i din medlemsavgift kan
skap.
spara tusenlappar på ditt medlem

Koll på läget

Vi kan ditt yrke och alla
r egler som gäller. Det gör
att du enkelt kan få koll
på sådant som anställningsvillkor, ob-ersättning och
friskvårdspeng.

Trygghet
på jobbet

Du har rätt att känna dig
trygg på din arbetsplat
s.
Kollektivavtalet regler
ar
viktiga arbetsvillkor oc
h du
som medlem får stöd.

Större
karriärmöjligheter
Som medlem får du stöd i din
yrkesutveckling. Du får hjälp
att vässa ditt CV, råd kring
kompetensutveckling och tips
inför utvecklingssamtalet.

010-442 70 00

@FacketKommunal

facebook.com/facketkommunal
Art. Nr. 978-91-7479-915-6 Visita

