Byte av kollektivavtal
Med start 2022-01-01 lyder förbundet under nytt centralt kollektivavtal
Branschöverenskommelse (BÖK) Vatten & Miljö mot tidigare
Huvudöverenskommelse (HÖK).
Beskrivning av ärendet
Bakgrunden till bytet är att vi som kommunalförbund har tillhört
arbetsgivarorganisation Pacta sedan start., till skillnad från kommunerna som tillhör
SKR. Vid sidan av Pacta har det funnits andra arbetsgivarorganisationer, ex KFS,
som haft medlemmar i olika kommunnära verksamheter.
2018 genomfördes en sammanslagning av Pacta och KFS och SOBONA bildades som
gemensamt arbetsgivarvarumärke. SOBONA har därmed ca 1100 medlemsföretag
med 100 000 anställda i 12 branscher.
Denna sammanslagning ledde till ett flerårigt arbete på central nivå med att
förhandla fram ett nytt gemensamt kollektivavtal BÖK. Totalt finns 6 st olika BÖK
avtal som täcker alla 12 branscher. Vi lyder under avtal Vatten & miljö. BÖK har
därmed innehåll från både HÖK och från de inom KFS tidigare gällande
branschavtal.
BÖK är en branschöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor.
Avtalsstrukturen ger att BÖK (precis som HÖK) är formulerad som ett
förhandlingsprotokoll och till detta finns sedan ett antal bilagor samt centrala och
lokala protokollsanteckningar som utgör helheten i kollektivavtalet.
I bilagorna regleras dels hur löneprocessen ska fungera samt vilka särskilda
lönebestämmelser som gäller för respektive avtalsbärande facklig parter. Här anges
ex att utrymmet för Kommunal räknas i procent istället för ett fast krontal per
medlem som det var formulerat i HÖK.
När förbundet lydde under HÖK gällde även villkosbilaga Allmänna Bestämmelser
(AB) som reglerar allmänna anställningsvillkor. När vi nu lyder under BÖK skulle
motsvarande bilaga för oss vara Branschbestämmelse (BB).
Pågående ägarutredningar med kommande förändringar, samt den mängd arbete
och kostnader som ett byte skulle medföra, dels nu samt återigen när beslutade
förändringar verkställs och att förbundet även har andra verksamheter utöver
Vatten & Miljö så har förbundet förhandlat fram att villkorsbilaga AB fortsatt ska
gälla fram till att förändringarna är verkställda.
Sammanfattning
Tidigare lydde förbundet under HÖK/AB. From 22-01-01 lyder vi under BÖK/BB.
Förbundet har dock med centrala fackliga parter förhandlat fram ”Tillämpning av
avvikande villkorsbilaga”. Därmed lyder vi under BÖK/AB med start 2022-01-01.
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