
Information om nytt RALS-avtal vid GU/ Local collective agreement for salary revision in place 
 
Please see English version below. 
  
 
Hej! 
  
Nu har vi ett nytt RALS-avtal (RAmavtal för Lönesättning i Staten) på plats och därmed kan lönerevisionen gå in i 
slutfasen och därefter kan de nya lönerna utbetalas. Vi är överens med arbetsgivaren om att detta bör vara klart 
före sommaren.  
  
Årets avtal innehåller inga stora förändringar jämfört med förra året. Liksom då används ett särskilt formulär för 
redovisningen av RALS. Arbetsgivaren ska ha erbjudit alla de tre obligatoriska samtalen som ingår i processen. 
Om ni inte erbjudits detta skriv under formuläret som oeniga. Likaså ni som är missnöjda med processen i sin 
helhet. Detta är viktigt för att kunna påvisa vad i processen som inte fungerar så att vi tillsammans med 
arbetsgivaren kan förändra modellen till en mer transparent, saklig och prestationsbaserad lönesättning vid GU. 
Tveka inte att höra av dig om vi som är förtroendevalda på Saco-S vid GU kan hjälpa till på något sätt.  
  
Med vänlig hälsning, 
Maja Pelling 
Ordförande, Saco-S rådet vid GU 
  
---------------------------------------------------- 
  
Hi, 
We now have a local collective agreement for salary revision in place. This means that the salary revisions can 
be completed, followed by payment of the new salaries. We and the employer have agreed that this should be 
done before the summer.   
  
This year´s agreement does not entail any major changes. Like last year, a form will be used to document the 
salary revision process. The employer is required to have offered all three interviews that are part of the process. 
If you have not been offered all three interviews, you should state in the form that you disagree. The same applies 
if you are not happy with the overall process for salary revision. This is important to highlight parts that do not 
work. This way, we and the employer can change model for salary revision to become more transparent, factual 
and performance based.  
Do not hesitate to contact us at Saco-S at GU if you need help in any way.  
  
Best wishes 
Maja Pelling 
President, Saco-S board at GU 
  
---------------------------------------------------- 
 
Maja.pelling@gu.se 
Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet 
Karl Gustavsgatan 12B, vån 4 
411 25 Göteborg 
 
 

 
  


