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KFO Arbetsintegrerande
Sociala Företag 
(f.d. Arbetskooperativ)
Kommunal har tecknat kollektivavtal för arbetsintegrerande sociala företag med
arbetsgivarorganisationen KFO. Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.
Utöver det finns villkorsförbättringar som handlar om betalda fridagar från det att man
fyllt 40 år, förkortad arbetstidsmått vid oregelbunden arbetstid samt att kravet på skriftlig försäkran
vid sjukdom tagits bort. Avtalet gäller mellan 21 november 2020 till 30 september 2023.

Avtalet i korthet
Löneökningar
Lönerna revideras vid två tillfällen under avtalspe
rioden.
- 1 januari 2021. Utrymme på 648 kr (3 %).
- 1 september 2022. Utrymme på 618 kr (2,8 %).
Lägsta lönerna kommer att höjas om totalt 5,8% under
avtalsperioden. Första höjningen kommer 1 juni 2021
(3%) och den andra höjningen 1 juni 2022 (2,8%).
Tveka inte att kontakta Kommunal där du bor om du
vill veta mer om vad det nya avtalet innebär för dig
eller hur de lokala förhandlingarna går till.

Villkorsförbättringar

-  Ä ndrat heltidsmått vid
oregelbunden arbetstid.
För dig som jobbar oregelbunden arbetstid, det
vill säga om du är schemalagd på helger och sön
dagar så sänks arbetstidsmåttet från 40 timmar/
veckan till 37 timmar/veckan. Jobbar du rak
vecka, det vill säga om du jobbar dagtid måndag
– fredag, så ligger arbetstidsmåttet kvar på 40
timmar/veckan. Förändringen börjar gälla 1
januari 2021.

- Fridagar.
Från det året du fyller 40 år så får du en betald
fridag per år att ta ut under året.
Från det året du fyller 50 år får du två betalda
fridagar per år att ta ut under året.
Från det året du fyller 60 års ålder får du 3 betalda
fridagar att ta ut under året.
Förändringen börjar gälla 1 januari 2022.
- Intyg vid sjukdom.
Tidigare har du behövt ha en skriftlig försäkran
att du varit sjuk för att få ut din sjuklön. Detta
krav är nu borta ur kollektivavtalet och istället
gäller sjuklönelägen.
- Sänkt ålder för tjänstepension.
Det innebär att arbetsgivaren kommer börja
avsätta pengar till din pension från att du är 22
år istället för tidigare 25 år.
- Nationaldagen och annandag pingst.
Om du har jobbat på annandag pingst och sam
ma år infaller Nationaldagen på en lördag eller
söndag så får du vara ledig en annan vardag
samma år. Vilken dag det blir bestäms i samråd
med din chef.

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.

Ett schysstare
samhälle

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.

Tillsammans förhandlar
vi fram bättre arbetsvillkor
i våra branscher. Vi påverkar
också politikerna i frågor
som rör oss, som mer
resurser i välfärden
och jämställda löner.
010-442 70 00

@FacketKommunal
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