assHiHstent-nytt
Hej alla fantastiska assistenter! Nu är jag tillbaka efter ett års föräldraledighet. För er
som inte känner mig heter jag Anna Lindespång och jag arbetar som personalansvarig
här på Hand i Hand med placering på kontoret i Laholm. Mitt jobb är att i första hand
stötta assistanskoordinatorer och verksamhetsledare i deras arbete samt att se till att
vi följer de lagar och regler som finns
inom personalområdet.
Fram till och med januari-18 finns jag på
plats två dagar i veckan. Närmast i tiden
kommer jag att bistå verksamhetsledare
Sanna i arbetet med årets lönerevision
men jag kommer även att utarbeta
policydokument, hålla basutbildningar
samt utveckla arbetsmiljöarbetet inom
organisationen.
I detta nummer av
assHiHstent-nytt
kan ni läsa mer om
vad som är aktuellt
just nu! Glöm inte
att tipsa oss om det
finns något ni vill
att vi tar upp i våra
kommande
nyhetsbrev!

Dags för lönerevision!

I samband med det nya
kollektivavtalet kommer även det
löneavtal som vi alla har väntat på!
De nya lönerna gäller från den 1
september. Vårt mål är att hinna höja
så många som möjligt till septembers
löneutbetalning (som görs nu i
oktober). De som inte får sin ökning
till dess får istället ökningen utbetald
retroaktivt vid novembers löning.

Nytt kollektivavtal!

Nu har KFO och Kommunal arbetat
fram ett nytt kollektivavtal som gäller
från den 1 september och tre år framåt.
Mycket är sig likt men det finns några
viktiga punkter som har ändrats.
Uppsägningstiden från arbetsgivarens
sida har exempelvis förlängts från 14
dagar till en månad under förutsättning
att anställningen har varat i mer än ett
år.
Det har även tillkommit ett stycke som
säger att den anställde har en
skyldighet att ”utan dröjsmål”
godkänna sin tidrapport. Detta innebär
att tidrapporten ska godkännas snarast
efter sista dagen i månaden.

Save the date!

Även om det är lite tidigt så vill vi passa
på att flagga för årets julfest som
kommer att gå av stapeln den 3
december på Strandhotellet i
Mellbystrand. Mer information om detta
event kommer senare i höst!

Assistentdagar 14-15 november!
Det finns fortfarande platser kvar till
årets assistentdagar som hålls i
Ronneby. Anmäl intresse till
arbetsledare!

