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Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal 
för kommunala bolag och kommunalförbund. 
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Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
traineejobb 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat 
överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för traineejobb med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet.  

Bestämmelser för traineejobb kopplas till Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktion - BAL 16, i lydelse 2016-05-01, med de tillägg och justeringar 
som framgår av Bilaga 1 till överenskommelsen.  

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

Ändringar i Bestämmelser för traineejobb gäller från 2016-05-01 

• 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. 

• Tidigare skrivning avseende § 6 mom. 1 har upphört att gälla. BAL 16, § 6 
mom. 1 är istället direkt tillämpligt vilket nu innebär att det är möjligt att vid 
behov förlänga anställningen utöver 2 år om lokala parter kommer överens om 
detta. 

• Lönen, § 15 mom. 2, justeras utifrån vad som gäller enligt lägst lön för 
arbetstagare som fyllt 19 år enligt HÖK 16. 

• I övrigt gäller ändringar utifrån bestämmelserna i BAL 16, §§ 13 samt 19-21.  
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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 
traineejobb med Svenska Kommunalarbetareförbundet fr.o.m. 2016-05-01,  

att anta ändringarna i Bestämmelser för traineejobb samt  

att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörd arbetstagarorganisation som 
begär det. 

 

Frågor 

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

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

 
Maria Dahlberg 
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