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Lokalt kollektivavtal om léner inom ramen for RALS 2010-T

Skolverket och Saco-S/Skolverket (parterna) sluter harmed ett lokalt kollektiv-

avtal om loner, detta benamnsi fortsattningen avtalet. Avtalet sluts med stod av

centralt Ramavtal om léner m.m. for arbetstagare inom det statliga avtalsomra-

det (RALS 2010-T), mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, detta benamns 1 fort-

sattningen RALS 2010-T.

1 § Avtalsperiodens langd

Avtalet giillertills vidare och fran och med den | april 2021.

2 § Tillimpningsomrade

Avtalet skatillampas pa arbetstagare inom Skolverket som ar medlemmari ett

Saco-forbund, utom arbetstagare for vilka motsvarande fragor regleras i annat

ramavtal om loner mm.

3 § Revisionstidpunkt

Revisionstidpunkt ar den | april varje ar. Parterna har mdjlighetatt, utan att saga

upp avtalet, komma 6verens om annanrevisionstidpunkt.

4 § Genomforande

Lonerevisionen sker genomlénesattande samtal mellan lénesattande chef och

arbetstagareni enlighet med 7 § punkt 7.2 i RALS 2010-T.

5 § Vilka arbetstagare omfattas och ingari lénerevisionen

Alla arbetstagare pa Skolverket omfattas och ingari lénerevisionen med undan-

tag for de som avsesi andra stycket.

Féljande arbetstagare varken omfattas eller ingar i lonerevisionen:

e arbetstagare som haren tidsbegransadanstillning, med undantag for ut-

landsstationerade arbetstagare

e arbetstagare somvid revisionstidpunkten artjanstlediga av annan anled-

ning an foraldraledighet,

e arbetstagare som anstillts under perioden fran och med den 1 oktober

aret fore den revisionstidpunkt da lénerevisionenskertill och med revis-

ionstidpunkten, samt
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e arbetstagare som underperioden fran och medden | oktoberaret fore

den revisionstidpunkt da lénerevisionenskertill och med revisionstid-

punkten, har fatt en forandrad lon.

6 § Lénerevision for vissa andra grupper

Lénerevision avseende utlandsstationerade arbetstagares loner forhandlas sar-

skilt infor varje revisionstidpunkt.

7 § Centralt avtal

Om inte annat framgar avdetta avtal galler det centrala avtalet RALS 2010-T.

8 § Revidering av avtal

Parterna ar 6verens om att detta avtal revideras om behov uppstareller om for-

andringar i RALS 2010-T far paverkan pa detta avtal.

9 § Uppsagningstid

Avtalet har en émsesidig uppsagningstid pa sex manader. Avtalet kan enbart sa-

gas upp med verkanfran revisionstidpunkten den 1 april, eller annan revisions-

tidpunkt som parterna kommit dverens om.
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