
Kommunal varslar om strejk för privatanställda undersköterskor

Idag varslar Kommunal om konflikt för anställda inom privat vård och äldreomsorg. Trots intensiva förhandlingar vägrar Almega Vårdföretagarna
att gå med på att ge undersköterskorna den lönesatsning som deras kollegor hos andra arbetsgivare redan har fått.

Förhandlingarna strandar på grund av att de privata vårdjättarna vill ge lägre löneökningar för sina anställda än vad de offentliga, kooperativa
och idéburna arbetsgivarna erbjuder sina anställda.

- Vårdföretagen har bestämt sig för att dumpa lönerna för vårdanställda. En konsekvens av de privata vårdjättarnas agerande är att de
riskerar att varken kunna rekrytera, eller behålla, kompetent utbildad personal och det drabbar vårdtagarna och kvalitén i välfärden, säger
Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Varslet gäller strejk och nyanställningsblockad på privata vård- och omsorgsföretag i hela landet och träder i kraft den 13 december, om
parterna inte lyckas komma överens. Berörda grupper är bland andra undersköterskor, chaufförer, vaktmästare och kökspersonal.  

- Detta är skamligt. Under året har Kommunal förhandlat fram totalt 70 nya kollektivavtal och enats med samtliga motparter utan konflikt.
Men arbetsgivarna som representerar vårdjättar med miljardvinster anser sig tydligen inte ha råd att erbjuda anständiga löner och villkor för
välfärdsarbetarna, säger Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin.

På avtalsområdet arbetar cirka 70 000 välfärdsarbetare.

Läs mer på www.kommunal.se

Fakta: Lönesatsningen på undersköterskor

Hittills har 150 000 anställda inom kommuner och landsting tagit del av den extra lönesatsning för undersköterskor som Kommunal, SKL och
Pacta kom överens om i april. Det motsvarar 1020 kronor i löneökningar och är ett viktigt steg för att uppvärdera undersköterskornas
kompetens och de viktiga jobb som undersköterskorna utför i välfärden. Motsvarande satsning har även förhandlats fram med arbetsgivarna
anslutna till arbetsgivarorganisationerna KF

För mer information, kontakta Kommunals presstjänst: 010-442 71 30

www.kommunal.se

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi
som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre.


