
Pressmeddelande

Kommunal sympativarslar på privata bussbolag
Kommunal varslar idag om sympatiåtgärder till stöd för jämställda löner inom handeln och till stöd för Kommunals medlemmar
som arbetar som personliga assistenter. Sympatiåtgärderna omfattar Flygbussarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. På
varslade företag finns ca 230 anställda. Konflikten träder i kraft den 23 april.

- Handels sak är vår sak och därför är det självklart för oss att stödja Handels i deras förhandlingar för jämställda löner. Sympativarslet
innefattar dessutom Kommunals egen konflikt för bättre villkor för personliga assistenter, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare för
Kommunal.

Handels butiksmedlemmar har inte jämställda löner och Kommunals medlemmar som arbetar som personliga assistenter tjänar i genomsnitt
19 500 kr i månaden.

- Löneläget för både butiksanställda och personliga assistenter är ett bedrövligt exempel på värdediskrimineringen av manligt och kvinnligt
arbete. I Sverige tjänar kvinnor i genomsnitt 84 procent av männens lön. Därför är det rimligt att kvinnodominerande grupper får mer för att
inte halka efter de mansdominerade yrkena ytterligare, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare för Kommunal.

Industrin har fått löneökningar på 2,6 procent. På en genomsnittlig industriarbetarlön på ca 24 500 kronor blir det ca 625 kronor. För en
personlig assistent blir ökningen endast 500 kronor.

- Procentpåslag skapar mindre jämställda löner, trots att nästan alla säger sig vilja ha mer jämställda löner. Det går inte ihop. Om
arbetsgivarna får som de vill går utvecklingen bakåt. Det kan vi inte acceptera. Därför måste de våra grupper få 100 kronor mer i månaden i
form av en jämställdhetspott. En extra hundralapp kostar totalt sett 0,1 procent, beräknat på lönesumman för hela arbetsmarknaden, säger
Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare.

Fakta Kommunals sympativarsel

Kommunal varslar FAC Flygbussarna Airport Coaches AB (Veolia) och Swebus Flygbussarna om sympatiåtgärder. Den konfliktåtgärd som är
aktuell, är en strejk. På varslade företag finns ca 230 anställda. Varslet träder i kraft den 23 april.

Berörda busslinjer är:

Flygbussarna till och från Arlanda och Bromma flygplats i Stockholm.
Flygbussarna till och från flygplatserna i Västerås och Skavsta.
Flygbussarna till och från flygplatserna Landvetter och Göteborg city airport i Göteborg.
Flygbussarna till och från Malmö Airport i Malmö.

Sympativarslet omfattar inte FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och Swebus Flygbussarna övriga verksamhet, exempelvis busslinjer
till och från båtfärjor och privata gruppresor.
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Om Kommunal: Fackförbundet Kommunal organiserar drygt 500 000 anställda i kommuner, landsting och privat sektor. Åtta av tio
medlemmar i Kommunal är kvinnor.

Läs mer om Kommunal på www.kommunal.se/


