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Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal 
för kommunala bolag och kommunalförbund. 
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Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 16 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat 
överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktion - BAL 16 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 

Nedan följer en kort redovisning i punktform över de ändringar som har gjorts.  

Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion – BAL 16 gäller 
från 2016-05-01 

• Åldersbegränsningen i avtalet är borttaget i sin helhet. 
• Avtalets tillämpningsområde har, förutom vård och omsorg, utvidgats till att 

även omfatta barn- och fritidsverksamhet. Kravet på lokalt kollektivavtal enligt 
§ 1 mom. 2 gäller dock fortfarande för att utvidga till övrig verksamhet. 

• Avtalet öppnas för anställning upp till två år, med möjlighet till ytterligare 
förlängning efter lokal överenskommelse, enligt § 6 mom. 1. 

• Den fasta kontanta månadslönen utgör 75 procent av lägsta lön för arbetstagare 
som fyllt 19 år enligt HÖK 16. 

• Möjligheten att byta ut rast mot måltidsuppehåll med stöd av § 13 mom. 7 a) 
har utvidgats. Utöver byte på natten får byte även göras på övrig tid fredag, 
lördag, söndag och helgdag. Det har även gjorts ett tillägg i mom. 7 b) som 
innebär att kompensationsledighet inte ska anses som arbetad tid. 

• De särskilda ersättningarna i §§ 19-21 har räknats upp med 2,2 procent.  
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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 om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 16 med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet fr.o.m. 2016-05-01, 

att anta ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 16 
samt 

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal  

- BAL 16 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 

 

Frågor 

Frågor kring detta cirkulär besvaras i första hand av Sandra Bergendorff och Phia 
Moberg. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

 
Maria Dahlberg 

  
 Sandra Bergendorff 
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