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Inriktning i avtalsförhandlingar hösten 2016 

Inledning 
Saco-S arbetar för att åstadkomma långsiktiga resultat och menar att det finns en ömsesidighet 

mellan det som är bra för våra medlemmar och det som är bra för verksamheten. Saco-S fackliga 

politik och arbetssätt präglas därför av en vilja att bidra till den statliga verksamhetens resultat 

och utveckling. Saco-S arbetar för en personalpolitik som synliggör och tillvaratar medarbetares 

ansvar, kompetens, personliga egenskaper och intressen avseende egen yrkesmässig utveckling 

och som sammanför dessa med verksamhetens uppdrag och mål.  

Saco-S vill understryka att ett mer strategiskt arbete kring samspelet mellan verksamhetens och 

medarbetarnas utveckling gynnar ett gott arbetsliv och verksamhetens resultat. Goda 

förutsättningar att utvecklas i arbetet gynnar medarbetarens tillfredsställelse och engagemang. 

Medarbetare som är nöjda och trygga i sitt arbete är mer motiverade, mer nyfikna, mer kreativa, 

mindre frånvarande och bidrar till en högre verksamhetsnytta än andra. Medarbetarnas 

kompetens och kreativitet är den viktigaste resursen i välfungerande statliga verksamheter. Därför 

behöver statens verksamheter präglas av ett synsätt som innebär att medarbetarna har ett väl 

fungerande arbetsliv med en balans mellan arbete och livet i övrigt.  

Saco-S förutsätter att staten erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Att staten kan behålla 

och rekrytera den kompetens som behövs är en förutsättning för att verksamheterna ska kunna 

nå sina mål och utvecklas vidare.  

Verksamhetsförändringar av större eller mindre karaktär, t ex omlokalisering av myndigheter, 

måste hanteras på sätt som tar omhand de konsekvenser som detta får för medarbetarna. För att 

bidra till att lösa dessa situationer arbetar Saco-S i en anda av samverkan och konstruktiv dialog. 

RALS-T - arbete i kontinuerlig dialog 
Saco-S tecknar RALS 2010-T och kan konstatera att det finns ett pågående utvecklingsarbete i 

dialog med Arbetsgivarverket rörande detta avtal.  

Saco-S och Arbetgivarverket har den 20 juni 2016 träffat Överenskommelse om fortsatt utveckling av 

RALS 2010-T m.m. Genom överenskommelsen är parterna överens om hanteringen under 

hösten 2016 av frågor kopplade till RALS-T. Det finns därför inte anledning att ta upp frågor 

rörande RALS-T i detta dokument.  

Övriga avtal 
Vad gäller övriga avtal kommer förhandlingar att äga rum hösten 2016. Saco-S inriktning i 

förhandlingsarbetet beskrivs nedan. 



   

Förhandlingsarbete med tidplaner för smidiga processer 
Det befintliga Samarbetsavtalet är föråldrat och stämmer inte överens med dagens förhållanden. 

Avtalet reglerar i huvudsak samarbetet mellan parter som tecknar tidsbegränsade centrala avtal. 

Ett exempel på detta är Samarbetskommittén som träder i funktion vid förhandlingar om 

tidsbegränsade avtal. För Saco-S, som tecknat tillsvidareavtal, fyller Samarbetskommittén ingen 

funktion, den innebär däremot merarbete och betydande kostnader.  

De samtal som har förts om ett nytt Samarbetsavtal har varit konstruktiva, men har till dags dato 

inte lett fram till att ett nytt Samarbetsavtal har tecknats.  

Saco-S yrkar att parterna snarast återupptar förhandlingarna om ett nytt Samarbetsavtal som 

speglar nutida förhållanden och även reglerar samarbetet mellan centrala parter med 

utgångspunkt i ett tillsvidareavtal. För att säkerställa att Saco-S inte ska vara bundna av nuvarande 

Samarbetsavtal hösten 2017 säger Saco-S upp Samarbetsavtalet för omförhandling i samband 

med överlämnandet av detta dokument.  

Parterna arbetar under året med olika förhandlingsfrågor i syfte att hitta lösningar. Det kan röra 

mindre frågor såväl som omförhandling av centrala kollektivavtal.  

Saco-S menar att för att möjliggöra ett effektivt förhandlingsarbete och en smidig 

förankringsprocess behöver parterna enas om tydliga och realistiska tidplaner. 

Enskilda överenskommelser 
Utifrån såväl Villkorsavtal-T som PA 16 finns möjlighet att träffa enskild överenskommelse. Att 

träffa enskild överenskommelse är ett sätt för medarbetare och chef att göra individuella 

anpassningar och kan även bidra till öka inflytandet över arbetssituationen. Saco-S förutsätter att 

parterna fortsätter arbetet med att var och en för sig och gemensamt understödja att möjligheten 

tas tillvara.  

Chefs- och ledarskapsfrågor  
Saco-S ser fortsatt stora behov av att inom ramen för partssystemet stödja utvecklingen av chefs- 

och ledarskap inom staten.  

Diskussionerna om Chefsavtalet har ännu inte fullföljts. Saco-S förutsätter att dessa diskussioner 

fortsätter och slutförs snarast. 

Personskadeavtalet - PSA 
En arbetsgrupp har arbetat med PSA utan att det har lett till annat än redaktionella ändringar i 

avtalet. Saco-S yrkar att arbetet med att se över PSA återupptas. De värden som finns i PSA ska 

användas på bästa möjliga sätt. Det är t ex dags att ta bort kravet på 14 dagars sjukskrivning samt 

att avskaffa vållandeprövningen.  

Partsrådets verksamhet 
Saco-S vill än en gång understryka vikten av Partsrådets arbete. Partsrådet är unikt på svensk 

arbetsmarknad och har stor betydelse för implementering av centrala kollektivavtal och 

partsgemensamt arbete med angelägna frågor. I Partsrådets regi görs stora insatser för att stödja 

partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på arbetsplatser inom statlig verksamhet. De 

resurser som genom Partsrådets ställs till förfogande för utvecklingsarbete en har stor betydelse 

för medarbetarna och statens attraktivitet som arbetsgivare. Dessa resurser måste tas tillvara på 

ett ändamålsenligt sätt och ge stöd till de lokala parterna i deras arbete med att utveckla 



   

verksamheten. Arbetsformerna ska vara långsiktigt hållbara, ha ett helhetsperspektiv och 

resultatet av arbetet ska kommuniceras med lokala parter.  

För den kommande arbetsperioden yrkar Saco-S på ett fortsatt arbete inom arbetsområdena 

förnyelse och utveckling samt lönebildning. Inom området stöd till lokal samverkan krävs en 

omstart och en satsning på stöd till lokala parter. Det nya Samverkansavtalet ska implementeras 

och det finns även verksamheter där parterna behöver stöd för att den lokala samverkan ska 

fungera på ett bättre sätt. Vad gäller arbetslivsområdet vill Saco-S se en förändrad inriktning som 

beskrivs vidare nedan. 

Saco-S avser att återkomma med preciserade yrkanden beträffande inriktningen av de olika 

arbetsområdenas innehåll.  

Fokus på friskfaktorer och välbefinnande i arbetslivet stödjer välfungerande verksamheter 
Medarbetare som är nöjda och trygga i sitt arbete är mer motiverade, mer nyfikna, mer kreativa, 

mindre frånvarande och bidrar till en högre verksamhetsnytta än andra. Medarbetarnas 

kompetens och kreativitet är en förutsättning för väl fungerande verksamheter.  

 

Saco-S vill partsgemensamt hitta vägar framåt för att ta tillvara och förbättra medarbetares och 

chefers välbefinnande. En naturlig utgångspunkt är t ex den nya arbetsmiljöföreskriften. Saco-S 

menar att arbetet ska ta fasta på ett positivt angreppssätt. Saco-S vill fokusera på friskfaktorer och 

hitta arbetssätt som skapar positiva utvecklingsspiraler. 

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Saco-S att centrala parter arbetar fram ett uppdrag till ett nytt 

arbetsområde inom arbetslivs-/arbetsmiljöområdet.  

Övrigt 
Under förhandlingarna kommer Saco-S att utveckla och förtydliga synen på de olika 

förhandlingsfrågorna. Förutsatt att gemensamt avtal blir föremål för förhandlingar som ett 

resultat av yrkande från annan part, förutsätter Saco-S att vi är oförhindrade att, som ett led i 

förhandlingsprocessen, framställa yrkanden rörande berörda avtal. 

 

Stockholm 2016-06-22 

För Saco-S 

 

 

Lena Emanuelsson 

ordförande 

 

 


