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Seko:s avtalskrav för statliga avtalsområdet 2017 
 
RALS 
 
Avtalsperiod 

a) Avtalsperioden ska vara 12 månader. 
 

Lön 
b) Löneökningar med minst 2,8 procent dock med ett lägsta utrymme om 672 kr per 

månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet 
 

c) Lägstalöner höjs med ett värde som minst motsvarar löneökningarna enligt ovan. 
 

d) Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, höjs med ett procenttal 
som motsvarar löneökningarna enligt ovan. 

 
Texter 

e) Hanteringen av särskilda åtgärder i bilaga C bör tydliggöras genom att tillföra en 
”senaste tidpunkt” när en handlingsplan ska vara upprättad.  
 

f) Översyn och förändring av texterna i §§ 3-7 för att ytterligare förtydliga vad som 
ingår i förberedelsearbetet och lönerevisionen 

 
g) För korttidsanställda införs regler för lönesättning vid nyanställning som innebär att 

de får genomsnittlig lön av yrkesgruppen de representerar  
 

Allmänna villkor 
 

h) I VA och AVA tas kravet på ”inte mindre än 15 minuter” bort för att övertids- eller 
mertidstillägg ska utgå. 
 

i) I VA och AVA tillförs en regel som vid retroaktiv lön i samband med lönerevision och 
sjukskrivning gör att AT får skillnaden mellan faktiskt utbetald sjukpenning och 
sjukpenning beräknat på den nya lönen 

 
j) I VA höjs semestertillägget på aktuell fast lön till 0,49 % och i AVA höjs 

semestertillägget till 0,7 %.  
 

Pension 
k)  Premieavsättning till ålderspensionen i PA 16 höjs 

 
l) Ta fram partsgemensam information om PA 16 för att öka kunskapen om pension 

och för att belysa olika händelser/val i livet som påverkar pensionsutfallet 
 
 
 



 

Arbetsmiljö – ett sunt och tryggt arbetsliv 
 

m) Den del av restiden eller tjänsteresan som ligger utanför ordinarie arbetstid ska 
betraktas som arbetstid och hanteras/planeras in utifrån det 
 

n) Fortsatt och utökat stöd till proaktivt arbete vad gäller hot & våld, minimering av 
ensamarbete samt med AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

 
o) En särskild satsning på att utveckla och stödja olika friskvårdsinsatser för att 

stimulera till lägre sjuktal inom staten 
 

p) Vid olycksfall på arbetet ska AT ersättas med 100 procent av inkomstförlusten vilket 
innebär att kravet på sjukskrivning längre än 14 dagar ska tas bort 

 
q) Vid arbetssjukdom slopas kravet på att AT måste bevisa att arbetsgivaren varit 

vållande för att få full ersättning för inkomstförlust samt sveda och värk. 
 

 
Tryggare jobb 

r)   Anställningsformerna allmän visstid, vikariat samt anställningsförordningens § 9 p.2 
ska läggas samman och tillgodoräknas när anställningen ska konverteras till en 
tillsvidareanställning. En gemensam konverteringstid som är kortare än den i LAS 
införs för dessa anställningar. 
 

s)  Utveckla partsgemensam statistik så att stapling av olika typer av tidsbegränsade 
anställningar går att redovisa tydligt och enkelt 
 

t)  Ett regelverk rörande omreglering av anställning till lägre sysselsättningsgrad (”hyvling”) 
ska inrättas med syfte att motverka godtycklig omreglering. 

 
u) Vid upphandling av verksamhet får huvudentreprenören ansvar för 

underentreprenörers löner och villkor 
 

v)  I samband med att arbetsgivaren vill införa integritetspåverkande åtgärder ska lokalt 
avtal träffas för att bla reglera vad för åtgärd, hur den införs, vilka AT som omfattas 
och vem som har tillgång till uppgifterna. 
 

 
Seko förbehåller sig rätten att återkomma med ytterligare förslag och preciseringar av 
avtalskraven samt att lokala förhandlingar om lokala villkor där det lokala avtalet är uppsagt 
ska vara slutförda innan central RALS undertecknas. 


