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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Jan Svensson 
 
Nyckelord: Bilavtal 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Överenskommelse om nytt bilavtal, BIA 
Överenskommelse har träffats om ett nytt bilersättningsavtal, BIA. BIA ersätter det 
tidigare avtalet Bil 01 fr.o.m. den 1 april 2010. Överenskommelsen gäller med samt-
liga fackliga organisationer. BIA har förenklats jämfört med tidigare avtal BIL 01 där 
ersättning för exempelvis medresande, arbetsutrustning, motorcykel, moped, cykel 
reglerades. Numera utges endast ett belopp om 2,90 kr/km. till arbetstagare som efter 
godkännande av arbetsgivaren använder egen bil i anställningen. Ersättningen är fast-
ställd utifrån nu gällande skattelagstiftning och aktuellt bensinpris och gäller obero-
ende av körsträcka per år. 

Tidigare lokala avtal om en fast del och en rörlig del istället för ersättning per km som 
träffats med stöd av § 4 i Bil 01 (bilinspektörsmodellen) äger fortsatt giltighet till dess 
uppsägning sker. Denna möjlighet till överenskommelse mellan arbetsgivare och 
arbetstagare finns även i BIA. 

Rekommendation till beslut 

Genom de centrala parternas överenskommelse ersätts Bil 01 med BIA. Centrala 
parterna är ense om att lokalt kollektivavtal ska anses ha kommit till stånd genom att 
arbetsgivaren beslutar att anta BIA som lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren tillställer 
arbetstagarorganisation, som begär det, protokollsutdrag över beslutet. 

För arbetsgivare anslutna till Pacta gäller i och med det centrala avtalet även det lokala 
kollektivavtalet BIA. 
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Frågor 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av, Maria Dahlberg, Jeanette Eklund, 
Malin Looberger, Phia Moberg, Ann-Charlotte Ohlsson eller Jan Svensson.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
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