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Nytt kollektivavtal för branschen Vård 
och Omsorg 2014-2016
 
Ett nytt bransch- och löneavtal för Vård och Omsorg har in-
gåtts. Avtalet är tvåårigt och gäller för perioden den 1 april 2014 
till och med den 31 mars 2016 med lönerevision för Akademi-
kerförbunden, Sveriges läkarförbund, Vision och Vårdförbundet 
per den 1 april 2014 med 2,3 % samt per den 1 april 2015 med 
2, 3 %. För Kommunal har avtal ingåtts om lönerevison per den 
1 april 2014 med 550 kronor samt per den 1 april 2015 med 
600 kronor.

Härutöver har parterna kommit överens om att taket för beräk-
ning av Ob-ersättning ska vara 19. 700 kronor från och med 
den 1 januari 2015. Fram till det datumet är OB-taket oföränd-
rat. Dessutom har följande skrivningar lagts till i de allmänna 
villkoren. Vid förläggning av arbetstid, § 4 moment 5, har 
parterna kommit överens om att det bör eftersträvas att arbets-
tiden är sammanhållen utifrån verksamhetens behov.

Under avsnittet om övertidskompensation (§ 6 moment 3 
stycke 3).har parterna kommit överens om följande gällande 
överenskommelser om annan kompensation för övertid. ”Om 
extra semester utgör kompensation för avstående av övertids-
ersättning ska uppsägning ske minst tre månader innan semes-
terårets slut.”

Under avsnittet om utbetalning av semesterlön, § 9 moment 
4:6, har ingåtts överenskommelse om individuell möjlighet att 
växla semestertillägg mot lediga dagar enligt följande. Individu-
ell överenskommelse kan träffas om utbyte av semestertillägg 
mot lediga dagar. 
 

EXTRAaktuellt
15 MAJ 2014



Avtalets skrivning om föräldralön, § 11 moment 2, tillförs en extra månad till sex månader.
Parterna har även kommit överens om att anta gemensamma riktlinjer vid lägerverksamhet samt om 
att återuppta arbetet inom arbetsgruppen chefens roll. En processbeskrivning av löneavtalet har också 
antagits i syfte att förtydliga avtalet i den delen.

Förhandlingsprotokollet undertecknades den 28 mars 2014. En layoutad version av det färdiga avtalet är 
under tryck och skickas ut till medlemsverksamheterna inom kort. 

Avtalskonferenser – Göteborg och Stockholm
Arbetsgivaralliansen bjuder in till avtalskonferenser med anledning av det nya avtalet.
 
GÖTEBORG - måndagen den 26 maj klockan 10.00– 12.00 i Lokal ”Arenan”, Drottninggatan 56. 

STOCHKOLM - tisdagen den 27 maj klockan 13.00 - 15.00 vid Arbetsgivaralliansens lokaler, Klara 
Södra Kyrkogata 1, vån 8, ”Stora Idéburen”. 

Anmälan om ert deltagande gör ni till johanna.lidberg@arbetsgivaralliansen.se. Vi bjuder på kaffe.

Valda ledamöter i branschkommittén Vård och Omsorg
Arbetsgivaralliansen har hållit stämma och branschmöte den 29 april. Vid branschmötet medverkade 
inbjuden gäst Lars Pettersson från FAMNA. Lars informerade om aktuella frågor för branschen såsom 
den etiska plattsformen, ägarprövningsutredningen och den nya civilsamhällsutredningen Ett stärkt 
och självständigt civilsamhälle, samt om EU-kommissionens social business initiatives. Mer informa-
tion om detta finner ni på www.famna.se

Stämman valde in följande ledamöter att ingå i branschkommittén frö Vård och Omsorg.
Mona Axelsson, Bräcke Diakoni (omval)
Sonja Blomberg, Frälsningsarmen (ordförande och omval)
Lennart Lindgren, Samariterhemmet Diakonistiftelsen i Uppsala (omval)
Conny Mathiesenm Vidarkliniken (nyval)
Anne Ohlander, Sankt Lukas i Örebro (omval)
Lars Ståhl, Stockholms stadsmission (omval)
Helena Törnqvist, Göteborgs kyrkliga stadsmission (nyval)
Örjan Wallin, Hela Människan (omval)

Branschmötet utsåg följande att ingå i branschens nomineringskommitté.
Lars Eriksson, Sankt Lukas i Västerås (nyval)
Harald Hagman, Stockholms stadsmission (omval)
’



Nätverk för personalfrågor och arbetsrätt inom branschen Vård och 
Omsorg
Nätverket (tidigare kallat personalchefnätverket för Vård och Omsorg) bjuds in till nästa träff den 19 maj i 
Stockholm enligt särskild inbjudan. Inbjudan skickas till verksamheternas kontaktpersoner och till de per-
soner som anmält intresse av att ingå i nätverket. Det går även bra att anmäla sitt intresse direkt till marie.
lav@arbetsgivaralliansen.se

Frågor
Vid eventuella frågor, kontakta Marie Lav förhandlingsledare för Branschen Vård och Omsorg på telefon 
08-545 912 04, eller via e-post marie.lav@arbetsgivaralliansen.se.


