
 

 

 
 

Cirkulärnr:  16:21 

Diarienr:  16/02514 

P-cirknr:  16-2:11 

Nyckelord: BUI, introduktionsanställning, utbildnings- och 
introduktionsanställning 

Handläggare: Sandra Bergendorff 
Phia Moberg 

Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen 

Extern medverkan:   

Datum: 2016-05-04 

Mottagare Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Rubrik: Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - 
BUI 16 

Ersätter:   

Bilagor: Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 
introduktionsanställning - BUI 16 
Redogörelsetext avseende nyheter/förändringar 

 

 



 

  
2016-05-04 

 
 

1 (2) 
 

    
   

 
 

CIRKULÄR 16:21  

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Sandra Bergendorff 
Phia Moberg 
 
Nyckelord: BUI, introduktionsanställning,  
utbildnings- och introduktionsanställning 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

 

Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal 
för kommunala bolag och kommunalförbund. 

Sveriges Kommuner och Landsting Pacta 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn växel: 08-452 70 00, Fax diariet: 08-452 70 50 Tfn växel: 08-452 77 00 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se • www.skl.se kontakt@pacta.se • www.pacta.se 

 

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 
16 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut  

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

Nedan följer en kort redovisning i punktform av de ändringar som gäller enligt 
överenskommelsen. 

Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings-och introduktionsanställning 
– BUI 16 gäller från 2016-05-01 

• 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. 

• Den fasta kontanta månadslönen enligt § 15 mom. 2 utgör 75 procent av 
lägsta lön för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning 
enligt HÖK 16. 

• De särskilda ersättningarna i §§ 19-22 har räknats upp med 2,2 procent. 

 

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 
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arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 16 med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet fr.o.m. 2016-05-01, 

att anta ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 
introduktionsanställning - BUI 16 samt 

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal  

– BUI 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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