
Bilaga 1 Cirkulär 4/2009

Fördelning av likalönspott i AKTA och strukturella ändringar i lönesättningen fr.o.m. 1.3.2008

och de allmänna förhöjningarna 1.9.2008 och 1.9.2009

Personal inom socialvården, social- och hälsovårdens basservice, läkemedelsförsörjning samt särskilda yrkesgrupper inom hälsovården

Lönesättnings- Beteckning Grundlön Justering 2,40% 2,40%

punkt 2007-10-01 Grundlön Grundlön Grundlön

2008-03-01 2008-03-01 2008-09-01 2009-09-01

Yrkesutbildad personal inom socialvården

04SOS030 Lednings- och chefsuppgifter. Kompetens: Högre högskoleexamen * 2 208,64 2,60% 2 266,07 2 320,46 2 376,15

04SOS020 Lednings- och chefsuppgifter. Kompetens: Högskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå * 2 017,72 2,60% 2 070,18 2 119,86 2 170,74

04SOS04A Sakkunninguppgifter inom socialvården. Kompetens: Högre högskoleexamen ** 2 123,38 2,6%+2,1%+8,5% 2 403,67 2 461,36 2 520,43

04SOS050 Krävande yrkesuppgifter inom socialvården. Kompetens : Högskoleexamen eller tidigare examen på institutnviå1 923,88 2,60% 1 973,90 2 021,28 2 069,79

04SOS06A Yrkesuppgifter inom socilavården 1 767,27 2,60% 1 813,22 1 856,74 1 901,3004SOS06A Yrkesuppgifter inom socilavården 1 767,27 2,60% 1 813,22 1 856,74 1 901,30

Basserviceuppgifter inom social- och hälsovården

04PER010 Till exempel föreståndare för boendeenheter, hemhjälpare med flera 1 607,08 1,30% 1 627,97 1 667,04 1 707,05

Särskilda yrkesgrupper inom hälsovården

04PSY030 Legitimerade psykologer *** 2 486,06 stryks

04PUH020 Legitimerade talterapeuter *** 2 333,12 stryks

04RAV000 Legitimerade näringsterapeuter 2 333,12 stryks

Strukturella ändringar:

*) 04SOS020 slås ihop med 04SOS030 varefter utbildningsnivån följer O4SOS020. Den nya sammanslagna lönesättningskoden är O4SOS030 och

kompetensen är högskole examen eller tidigare examen på institutnivå.

**) 04SOS04A innehåller en samordning av arbetstiderna till 37 timmar per vecka. För socialarbetare och socialterapeuter m.fl. vars ordinarie arbetstid 1.3.2008 ändras 

från byrå arbetstid enligt § 8 i arbetstidskapitlet i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) till en arbetstid på 37 timmar enligt § 10,

höjs den individuella grundlönen 1.3.2008 med minst den likalönspott som anges i protokollet om främjande av likalön och 2,1 % som motsvarar ökningen av den

ordinarie arbetstiden, dock så att åtminstone den minimilön som anges i lönesättningspunkt ( AKTA bilaga 4, punkt 04SOS04A) som skall tillämpas på den anställde

nås.

***) Stryks = Lönerna skall fastställas enligt § 14 Kapitel II Avlöning i AKTA. Ordalydelsen är följande: 

" Oavsett vad som i övrigt bestäms i detta avtal, kan den behöriga myndigheten i kommunen eller kommunalförbundet enligt prövning besluta

om lönen för följande tjänsteinnehavare som företräder kommunen/kommunalförbundet i dess egenskap av arbetsgivare etc."


