Förhandlingsprotokoll
2018-12-11

Ändring i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning – BAL T §§ 16
och 24
Parter
Arbetsgivarsidan
Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt
Arbetstagarsidan
AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer
§ 1 Bakgrund
Det görs ändringar i BAL T till följd av en ändring i sjuklönelagen med
anledning av införandet av ett karensavdrag. Ändringarna träder i kraft 2019-0101. Syftet med lagändringen är att uppnå en mer rättvis självrisk vid sjukdom.
Arbetstagaren ska få ett likvärdigt avdrag oavsett vilket dag eller tid på dagen
som sjukdomen inträffar.
§ 2 Giltighet
Parterna är överens om att ändringarna i BAL T i lydelse 2017-04-01, § 16
mom. 3 till och med mom. 7, samt § 24 mom. 4 enligt bilaga 1 till
förhandlingsprotokollet ska gälla från och med 2019-01-01.
§ 3 Uppföljning
Parterna är överens om att gemensamt följa upp och utvärdera effekterna av de
ändringar som gjorts i kollektivavtalet med anledning av införandet av ett
karensavdrag.
Uppföljningen sker i dialog mellan parterna under 2019 och utvärderingen ska
vara slutförd under 2020.
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Endera part kan påkalla förhandling rörande ändringar i BAL T under
avtalsperioden.
§ 4 Avslutning
Förhandlingarna förklaras avslutade.
Vid protokollet

…………………………………………………………………..
Justeras
För Sveriges Kommuner och Landsting

…………………………………………………………………..
För Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

…………………………………………………………………..
För AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna
riksorganisationer

…………………………………………………………………..
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Bilaga 1

Avtalstext BAL T §§ 16 och 24
Kap. 5 Lönebestämmelser och särskilda ersättningar
§ 16 Beräkning av lön i vissa fall
Partiell ledighet under hel kalendermånad
Mom. 1 Vid partiell ledighet under hel kalendermånad beräknas månadslönen
enligt följande formel
a-b xc=d
a
a = genomsnittligt antal timmar per vecka, som för arbetstagaren är ordinarie
arbetstid,
b = genomsnittligt antal timmar per vecka, som är partiell ledighet,
c = arbetstagarens månadslön och
d = arbetstagarens månadslön vid partiell ledighet under hel kalendermånad.
Ledighet under del av kalendermånad
Mom. 2 Lön som avser del av kalendermånad beräknas för en månadsavlönad
arbetstagare för kalenderdag och utges med belopp, motsvarande månadslönen
delad med antalet kalenderdagar i månaden.
Mom. 3 Vid beräkning av lön för kalendermånad ska sammanlagd ledighet
utan rätt till lön under del av månad anses omfatta det antal kalenderdagar som
svarar mot antalet arbetsdagar, vilka skulle ha fullgjorts under denna ledighet.
Antalet kalenderdagar, med 2 decimaler, erhålls genom multiplikation av antalet
arbetsdagar med
a) 1,40 för en arbetstagare, vars ordinarie arbetstid är förlagd till 5 dagar per
vecka eller vid annan beräkningsperiod till genomsnittligt 5 dagar per vecka och
b) för annan arbetstagare den faktor, med 2 decimaler, som erhålls genom att
antalet kalenderdagar i beräkningsperioden delas med antalet arbetsdagar i
denna.
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Motsvarande beräkningssätt ska tillämpas vid partiell ledighet utan rätt till lön
under del av kalendermånad.
Anmärkningar
1. Skulle vid beräkning av faktor enligt b) uppkomma fler än 2 decimaler bortses från
denna/dessa.
2. Vid ledighet enligt § 24 mom. 1 ska, för tid som ingår i en sjuklöneperiod under
vilken arbetsgivaren har att svara för sjuklön enligt lagen om sjuklön (SjLL) eller då
arbetstidsberäknad sjukpenning utges, omfattningen av sammanlagd sådan ledighet
under del av månad beräknas enligt detta moment. Då kalenderdagsberäknad sjukpenning eller rehabiliteringspenning utges, ska sammanlagd sådan ledighet under del av
månad anses omfatta samtliga kalenderdagar med sådan förmån.
3. Vid ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret då dagpenning utges enligt förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga eller motsvarande bestämmelser ska
sammanlagd sådan ledighet under del av månad anses omfatta samtliga kalenderdagar
med dagpenning.
4. Vid ledighet del av enstaka dag ska löneavdrag göras med 1/165 av arbetstagarens
månadslön för varje frånvarotimme med undantag för ledighet på grund av sjukdom
eller tillfällig föräldrapenning. Är arbetstagaren deltidsanställd ska lönen först uppräknas till lön som om arbetstagaren är heltidsanställd med full ordinarie arbetstid.

Karensavdrag
Mom. 4 Karensavdrag görs på sjuklön för sjuklöneperioden och beräknas
enligt följande:
a) För arbetstagare med fastställd schemalagd tid under minst en hel
kalendermånad beräknas karensavdraget enligt följande formel
kalenderdagslön x 1,4 x 80 %.
För de fall sjuklön även innefattar särskilda ersättningar ska dessa ingå i
karensavdraget och beräknas endast på första dagen i sjuklöneperioden.
b) Karensavdrag för övriga arbetstagare beräknas på sjuklönen för de första 8
timmarna under första dagen i sjuklöneperioden. För de fall antal schemalagda
timmar är färre än 8 görs karensavdrag på sjuklönen endast för dessa timmar.
När sjuklön även innefattar särskilda ersättningar ska dessa ingå i
karensavdraget. Avdraget beräknas endast på första dagen i sjuklöneperioden
och kan som högst uppgå till 8 timmar.
Anmärkning
1. Karensavdraget kan inte överstiga belopp för sjuklön under sjuklöneperioden.
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Övrigt
Mom. 5 En arbetstagare som är anhållen, häktad eller frihetsberövad på
kriminalvårdens område, ska för den tiden avstå samtliga avlöningsförmåner,
om inte arbetsgivaren av särskilda skäl medger att viss del av lönen får behållas.
Mom. 6 En arbetstagare som avhåller sig från arbete utan att ha fått ledigt eller
inte kan styrka giltigt förfall, ska för denna tid avstå samtliga avlöningsförmåner.
Möjlighet till lokal avvikelse
Mom. 7 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om
att beräkna lön med löneavdrag per timme vid ledighet under del av månad i
stället för att tillämpa kalenderdagsfaktor enligt mom. 3. Överenskommelse om
timavdrag behöver inte omfatta alla ledighetsorsaker.
Anmärkning
Vid ledighet enligt § 28, ska § 17 mom. 4 a) eller b) tillämpas för beräkning av
karensavdrag.

Kap. 6 Ledighetsförmåner
§ 24 Sjukdom m.m.
Ledighet
Mom. 1 Arbetstagare, som inte kan arbeta
a) till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada, får ledigt så länge arbetsoförmågan kvarstår, eller
b) på grund av medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering, får ledigt
då sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) utges.
Mom. 2 Behov av ledighet på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada
utöver 7 kalenderdagar ska styrkas genom intyg av läkare eller tandläkare.
Arbetsgivaren får dock kräva sådant intyg även vid kortare ledighet eller för
särskilda fall avstå att kräva intyg. Arbetstagaren svarar för kostnaden för sådant
intyg.
Arbetsgivaren får föreskriva, att intyget ska vara utfärdat av anvisad läkare eller
tandläkare. Arbetstagarens kostnad i detta fall ersätts av arbetsgivaren till den
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del kostnaden inte ersätts eller bort ersättas av Försäkringskassan eller av försäkring som arbetsgivaren bekostar.
Arbetsgivaren kan besluta att efterge kravet i 9 § lagen om sjuklön (SjLL) på att
arbetstagare ska lämna försäkran vid sjukdom.
Anmälan
Mom. 3 Arbetstagaren ska, för att ha rätt till sjuklön enligt lagen om sjuklön
(SjLL)/avtalet, snarast anmäla sjukdomen, olycksfallet eller arbetsskadan till
arbetsgivaren. Arbetstagaren ska även meddela arbetsgivaren datum då sjukfallet inträffade.
Sjuklön
Mom. 4 Vid beräkning av sjuklön enligt SjLL gäller följande.
Till vad som enligt 6 § SjLL anges som ”lön och andra anställningsförmåner”
ska enbart räknas följande anställningsförmåner, nämligen lön enligt §§ 15 och
16 samt de särskilda ersättningarna och tillägg för obekväm arbetstid, enligt §
19.
Vad som arbetstagaren gått miste om till följd av nedsättningen av arbetsförmågan under sjuklöneperioden enligt 7 § SjLL, beräknas när det gäller
a) timlön; till vad arbetstagaren för perioden enligt då gällande förläggning av
ordinarie arbetstid skulle ha fått,
b) har upphört att gälla,
c) har upphört att gälla,
d) tillägg för obekväm arbetstid; till vad arbetstagaren för perioden enligt då
gällande förläggning av ordinarie arbetstid skulle ha fått.
Besök inom hälso- och sjukvård med bibehållen lön
Mom. 5 Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren
rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller
tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.
Arbetsgivaren kan även i övrigt bevilja ledighet med lön för besök inom hälsooch sjukvård.
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Anmärkning
Momentet ska inte tillämpas vid ledighet som avses i mom. 1 a) och b) för tid då sjuklön utges enligt lagen om sjuklön (SjLL)/avtalet eller sjukpenning utges enligt SFB.
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