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Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal 
för kommunala bolag och kommunalförbund. 
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Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 16, med OFRs 
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och 
AkademikerAlliansen 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har  
den 27 september 2016 träffat en överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare 
i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 16 med OFRs förbundsområde Allmän 
kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer och 
AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. 
Avtalet gäller fr.o.m. 2016-10-01. 

Innehållet i överenskommelsen är i huvudsak detsamma som den överenskommelse 
om BAL 16 som sedan tidigare har träffats med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, se cirkulär 16:20. Anpassningar har främst gjorts 
avseende tillämpningsområdet samt i Centrala parters syn. 

Utöver den överenskommelse om BAL 16 som tidigare har ingåtts med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet har överenskommelse om i huvudsak följande ändringar 
och tillägg träffats: 

• Avtalet är tillämpligt för personer som är arbetslösa samt personer med 
universitets- eller högskoleutbildning, eller motsvarande från ett svenskt eller 
utländskt lärosäte, som inte har fått möjlighet att arbeta inom sin profession 
och som behöver en fördjupad arbetslivsintroduktion för att komma in på 
arbetsmarknaden. 

• Månadslönen överenskoms med utgångspunkt i de principer som framgår av 
respektive Huvudöverenskommelse, HÖK.  
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• Det har gjorts vissa justeringar i Centrala parters syn, bilaga 2 till avtalet. 

Centrala protokollsanteckningar 
Förhandlingsprotokollet innehåller två centrala protokollsanteckningar, dels en om 
centrala parters bistånd vid tillämpningen av avtalet samt en partsgemensam 
uppföljning, dels en om ändrade myndighetsföreskrifter. 

Rekommendation till beslut 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse 
rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund 
besluta, med anledning av träffad överenskommelse, BAL 16 med OFRs 
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen för 
tillämpning fr.o.m. 2016-10-01. 

att anta bestämmelserna enligt BAL 16 samt 

att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående organisationer och 
från AkademikerAlliansens respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal – 
BAL 16 – i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

Frågor kring detta cirkulär besvaras i första hand av Sandra Bergendorff och Phia 
Moberg, SKL och Alexandra Wåhlstedt, Pacta. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

 

 

Niclas Lindahl  

 Sandra Bergendorff 
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