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Till Läkarförbundets yrkes- 

och lokalföreningar 

 

 

2017 års förhandlingar mellan Saco-S och Arbetsgivarverket 

Saco-S är en förhandlingsorganisation med 21 Saco förbund som har medlemmar på  

statlig sektor. Saco-S medlemsförbund har tillsammans ca 88 000 medlemmar.  

På central nivå har Saco-S Arbetsgivarverket (AgV) som motpart. På lokal nivå  

är Saco-S förening på myndigheter (medlemmarna väljer styrelse) och Saco-S råd 

(medlemsförbunden väljer styrelse) på universitet och högskolor lokal part gentemot 

arbetsgivaren. Saco-S förening är det dock vid Karolinska Institutet (KI) och vid Örebro 

universitet. 

Läkarförbundet, som har ca 1 700 medlemmar inom statlig verksamhet främst inom 

universiteten, ingår som representant för de små förbunden (medlemsantal på statlig sektor)  

i Saco-S styrelse. Läkarförbundet har alltså ingen egen plats i styrelsen utan företräder 

tillsammans med en ledamot till, de mindre till medlemsantal förbunden.  

Sedan Läkaravtalet upphörde 2004-10-01 finns en överenskommelse internt mellan Saco-S 

och Läkarförbundet. Den innebär att Läkarförbundet lokalt är lokal part för de som har 

påbörjat eller avslutat läkarutbildning och är anställda inom medicinsk fakultet/medicinska 

vetenskapsområdet. Denna ordning gäller fortsättningsvis för universitetsorternas läkar-

föreningar vid de medicinska fakulteterna vid Umeå, Uppsala, KI, Göteborg, Linköping och 

Lunds universitet. Ett bra samarbete med Saco-råden vid universiteten är dock väldigt viktigt 

för att kunna påverka i fackliga frågor.  

2017 års avtalsrörelse 

Arbetsgivarverket och de tre arbetstagarorganisationerna OFR S/P/O (S=Fackförbundet 

ST)/O=Officerare/P=Poliser), LO-förbundet Seko och Saco-S har från i mitten av augusti 

förhandlat i 2017 års avtalsrörelse.  

Samtliga avtalsparter blev 2017-10-04 överens i 2017 års avtalsrörelse.  

 

SEKO och OFR S/P/O har träffat treåriga avtal med motparten AgV. Avtalen löper fr o m 

2017-10-01 till 2020-09-30. Avtalen innebär 6,5 procent i löneökningsutrymme för tre år 

fördelat per 1 oktober 2017 2,2 procent, 1 oktober 2018 2,0 procent och 1 oktober 2019 2,3 

procent. Det är i nivå med den märkessättande privata sektorns löneökningsutrymme. 
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Saco-S som sedan 2001 inte har något centralt garanterat löneökningsutrymme och som sedan 

2010 har tillsvidareavtal med AgV har enats om följande: 

 

Löneavtalet RALS-T 

Parterna ska fortsätta att utveckla arbetsprocessen i löneavtalet RALS-T genom att än mer 

stödja en långsiktig lokal lönebildning. En partsgemensam kommentar till löneavtalet ska 

färdigställas till 31 mars 2018.  

 

Huvudvägen för den årliga lönerevisionen är fortsatt genom det lönesättande samtalet och att 

lönerevisionstidpunkten är per 1 oktober om inte lokala parter kommer överens om annan 

tidpunkt. Lönerevision kan dock om de lokala parterna är överens, istället ske genom 

förhandling mellan de lokala parterna.  

 

När lönesättande samtal mellan chef och medarbetare slutar i oenighet ska lönesättningen bli 

föremål för förhandlingar mellan de lokala parterna. Om de lokala parterna inte kan enas kan 

de gemensamt begära stöd från de centrala parterna i syfte att nå en överenskommelse. 

Parterna har i årets förhandlingar kommit överens om att ge lokala parter möjlighet att komma 

överens om en alternativ ordning vid oenighet i lönesättande samtal mellan chef och 

medarbetare. Den alternativa ordningen ska ytterligare förstärka chef och medarbetares roll 

vid fastställande av löner. Om fortsatt oenighet råder kring ny lön fastställer arbetsgivaren den 

nya lönen.  

 

Villkorsavtal-T 

Möjligheten att spara semesterdagar ändras från dagens 35 dagar till 30 dagar. För den som 

den 1 januari 2018 har fler än 30 sparade semesterdagar får de överskjutande dagarna tas ut 

under en femårsperiod fram till den 31 december 2022.  

 

Sjukpenningtillägget vid förebyggande behandling mellan dag 91 och 365 blir likvärdigt med 

sjukpenningtillägg.  

 

Vad gäller sjukpenningtillägg, sjukpenningtillägg vid förebyggande behandling samt 

rehabiliteringstillägg tas den bortre gränsen för hur länge tillägget betalas ut bort. 

 

En kvalifikationstid införs som reglerar när en arbetstagare har rätt till ledighet från en statlig 

tillsvidareanställning för en tidsbegränsad statlig anställning. Rätt till ledighet i längst två år 

gäller oförändrat. Dock gäller inte tidsbegränsningen till två år om ledigheten är för att inneha  

en anställning som får tidsbegränsas för längre tid än två år enligt Högskoleförordningen. 

Kvalifikationstiden som införs är att arbetstagaren måste ha innehaft tillsvidareanställningen 

hos den arbetsgivare från vilken denne begär ledigheten i minst 12 månader före den dag 

ledigheten inleds. Vid beräkning av kvalifikationstiden ingår tid under provanställning när 

provanställningen övergått till en tillsvidareanställning.  

 

En ny bestämmelse införs i syfte att reglera ordningen för den situation när arbetsgivaren 

måste stänga av en arbetstagare. Om så nödvändigtvis måste ske kan en arbetstagare, som på 

goda grunder misstänks för brottslighet eller annat grovt åsidosättande som kan föranleda 

skiljande från anställningen avstängas från arbetet. Avstängningen får ske för högst 30 

kalenderdagar i sänder. Under avstängningen behåller arbetstagaren sina 

anställningsförmåner. Ett beslut om avstängning ska förhandlas enligt 

medbestämmandelagen. 
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Avtal om ersättningar vid personskada 

Arbetsolycksfall och färdolycksfall ger rätt till ersättning om olycksfallet medfört nedsatt 

arbetsförmåga eller medfört bestående invaliditet. Avtalet förbättras genom att arbetstagare 

som råkar ut för ett arbetsolycksfall kan erhålla ersättning för sveda och värk respektive 

inkomstförlust även om arbetstagaren inte varit arbetsoförmögen minst 14 dagar. Kravet på 

vållandeprövning tas också bort. 

 

PA 16 avdelning 2 

Från den 1 januari 2019 förbättras villkoren i avdelning 2 (födda 1987 eller tidigare) genom 

intjänande av premiebestämd pension vid föräldraledighet med stöd av föräldraledighetslagen 

och vid graviditet med rätt till graviditetspenning. Det gäller redan idag i avdelning 1 (födda 

1988 eller senare).  

Från den 1 januari 2019 gäller när en arbetstagare träffar överenskommelse med arbetsgivaren 

om att avstå lön genom bruttolöneavdrag för extra pensionsavsättning (löneväxling till 

pension) till ålderspension att premierna för de premiebestämda ålderspensionerna beräknas 

på lön före löneavståendet.  

 

Tidsbegränsade anställningar  

AgV ska återkommande samla in statistik kring tidsbegränsade anställningar och 

återrapportera den till parterna. 

AgV kommer att bjuda in parterna till möte om tidsbegränsade anställningar rörande 

regeringsformens regler om förtjänst och skicklighet i förhållande till möjligheten att via 

kollektivavtal ändra reglerna om konvertering enligt Lag om anställningsskydd. 

 

Enskild överenskommelse 

Sedan tidigare har Saco-S och AgV kommit överens om möjlighet för Saco-S medlem och 

arbetsgivare att teckna en skriftlig överenskommelse i vissa frågor. Det är i vissa frågor om 

arbetstid, semester, uppsägningstid och intjänande till pension. Alla enskilda 

överenskommelser innebär att man byter lön mot andra förmåner som till exempel fler 

semesterdagar eller högre pensionsavsättningar. Du kan t ex komma överens om längre eller 

kortare semester än vad kollektivavtalet Villkorsavtal-T anger. Det är dock bara 

semesterdagar utöver semesterlagens angivna 25 dagar som kan disponeras i enskilda 

överenskommelser. Saco-S har i årets förhandlingar kommit överens med AgV om att öka 

kännedomen kring möjligheten att teckna enskilda överenskommelser. 

 

Partsgemensamt arbete om arbetstid och restid 

Parterna har kommit överens om att inventera om nuvarande regler om arbetstidens 

förläggning stödjer att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt och att det sker på ett 

sådant sätt att den främjar en god arbetsmiljö och motverkar ohälsa. I arbetet ingår även en 

analys om behovet av bestämmelser kring restid. I arbetet ska också medarbetarens behov av 

inflytande beaktas. 

 

Partsrådet - fortsatt arbete och nytt arbetsområde ”Ett hållbart arbetsliv” 

 

Statliga arbetsgivare betalar en avgift i procent av myndighetens lönesumma till Partsrådet. 

Partsrådet är en ideell förening vars medlemmar är AgV, OFR S/P/O, Saco-S och Seko. 

Partsrådet stödjer lokala parter i gemensamma frågor som de centrala parterna fastställt i 

kollektivavtal. Partsrådet arbetar med lönebildning, samverkan, arbetsmiljö, innovation och 

utveckling mm. 
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Saco-S är överens om att fortsätta arbeta inom de tidigare beslutade utvecklingsområdena 

såsom Centrala parters stöd till lokal lönebildning, Centrala parters stöd till samverkan på 

lokal nivå, Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv och arbetsmiljö ur ett 

partsperspektiv. 

Ett nytt arbetsområde inrättas ”Ett hållbart arbetsliv”. Genom det nya arbetsområdet vill 

centrala parter erbjuda verksamheter och lokala parter stöd till bättre förutsättningar för att 

arbeta med god arbetsmiljö, hälsa, karriär och kompetensfrågor.  

 

 

// Med denna information bifogas förhandlingsprotokollet daterat 2017-10-04.  


