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Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Slutande av avtal om anställningsvillkor
1§
I förhandlingsprotokoll 2010-10-08 till RALS 2010-2012 mellan SEKO och Arbetsgivarverket resp. förhandlingsprotokoll 2010-10-14 till RALS 2010-2012 mellan OFR-S, P och O och Arbetsgivarverket var parterna överens om att under
2011 slutföra översynen av ALFA:s struktur och innehåll.
2§
Som ett resultat av översynen är parterna överens om de ändringar och tillägg som
framgår av bilaga 1.
Parterna är vidare överens om att ändra namnet på avtalet från ALFA till Villkorsavtal i samband med att ändringarna i anställningsvillkoren träder i kraft.
Avtal 2004-11-15 om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands,
upphör att gälla för de arbetstagare som omfattas av Villkorsavtalet i samband
med att ändringarna ovan träder i kraft, eftersom bestämmelserna i sagda reseavtal
har införts i Villkorsavtalet.
3§
Parterna är överens om att översynen inte primärt har syftat till några materiella
förändringar. Avtalet har strukturerats på ett nytt sätt och tydligare definitioner har
gjorts av ingående begrepp i syfte att förtydliga innebörden, uppnå en större enhetlighet och göra avtalet mera överskådligt.
Enklare grundprinciper avseende lön vid olika typer av frånvaro har införts genom
att en enhetlig modell för löneavdrag används oavsett orsaken till frånvaron. Den
lön som betalas vid viss frånvaro från arbetet regleras i bestämmelser om lön under sjukfrånvaro, lön under föräldraledighet samt lön under ledighet i övrigt. De
mindre skillnader i utfallet som kan uppstå för en individ på grund av de nya be-
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räkningsmetoderna eller de övriga ändringar som gjorts i avtalet, är enligt parternas mening inte att anse som materiella skillnader.
Bestämmelserna i Villkorsavtalet om ersättning vid tjänsteresa och förrättning har
kompletterats med bestämmelser om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands från avtalet om ersättning mm vid tjänsteresa och förrättning utomlands. Villkorsavtalet har därmed tydligare kopplats till Inkomstskattelagens
bestämmelser om avdragsgilla kostnader vid tjänsteresa och dessa bestämmelser
har därför samlats i ett eget kapitel. Som en konsekvens av detta ligger bestämmelser om flyttersättning och ersättning vid annan resa än tjänsteresa i ett annat
kapitel.
Ovanstående förändringar redovisas i bilaga 2 i en s.k. översättningsnyckel.
4§
Om ett lokalt avtal som är träffat med stöd av ALFA hänvisar till en bestämmelse
i ALFA som har flyttats till ett nytt kapitel i Villkorsavtal eller har fått en ny paragrafnumrering i Villkorsavtal, ska detta i sig inte föranleda någon förändrad lokal
tillämpning. Tolkningsfrågor som kan uppstå med anledning av detta ska hanteras
i ljuset av att de centrala parterna inte har syftat till några materiella förändringar.
Lokala parter kan tillsammans vända sig till centrala parter för att söka stöd och
råd vid sådana tolkningsfrågor.
Lokala kollektivavtal ska dock anpassas till det nya avtalet senast den 1 oktober
2013 så att även de lokala kollektivavtalen utgår från systemet med enhetlig modell för löneavdrag och lönetillägg.
Centrala parter vill peka på att utgångspunkten för den lokala anpassningen ska
vara en ren administrativ revidering utan krav på materiella förändringar i övrigt.
5§
Parterna har i förenklingssyfte lagt möjligheten till avvikelser från Villkorsavtal
genom lokala kollektivavtal eller enskilda överenskommelser i kapitel 2 och tagit
bort motsvarande reglering från andra kapitel. Parterna har dock inte syftat till
några materiella förändringar vad avser avtalets dispositivitet för lokala parter.
Förändringen innebär därmed varken en utvidgning eller begränsning av avvikelse
från Villkorsavtal jämfört med ALFA.
6§
Detta avtal sluts inom ramen för RALS 2010-2012 mellan Arbetsgivarverket och
OFR/S,P,O. ALFA byter namn till Villkorsavtalet samtidigt som ändringarna träder i kraft den 1 april 2013. Detta förutsätter att parterna tecknar ett nytt ramavtal
när RALS 2010-2012 har löpt ut.
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Om parterna under avtalsrörelsen 2012 yrkar på ändringar i ALFA ska dessa yrkanden avses gälla motsvarande bestämmelser i Villkorsavtalet när parterna undertecknat denna överenskommelse.
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