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Överenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – BEA – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
Detta cirkulär innehåller rekommendationer till beslut.
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 21
maj 2010 överenskommelse, BEA, med Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt
vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.
I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla förändringar/nyheter i
överenskommelsen beskrivna.
Nedan följer en kort redovisning i punktform av överenskommelsen.
•

Förtydligande av Kap. 1, § 2 Tillämpning, mom. 2 punkt c
Texten har förtydligats med skrivningen ”anställs i arbete, som inte är
budgeterat inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet, i syfte att minska
arbetslösheten”. Detta medför ingen förändring av tidigare innebörd.

•

Utvecklad skrivning av Kap. 2, § 5 Bestämmelser om lön, Anmärkning 2
Texten i anmärkning har utvecklats och anpassats för att bättre relatera till hur
arbetstagaren fullgör sina arbetsuppgifter och utvecklas i arbetet.

•

Anpassningar till AB
För de paragrafer som återfinns i BEA och som har sin grund från AB,
Allmänna bestämmelser har justeringar som tillförts AB även tillförts BEA.
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Ett års sammanhängande anställning istället för tidigare två år
För arbetstagare som har en tillsvidareanställning i OSA, som vid
löneöversynstillfället har minst ett års sammanhängande anställning hos
arbetsgivaren ingår i underlaget och hanteras på motsvarande sätt vid
löneöversynstillfället som framgår av Löneavtalet i HÖK.

Övriga organisationer
Tidigare överenskommelse med SKTF är prolongerad, (se cirkulär, Överenskommelse
om ändringar i – BEA – med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
08:71). Förhandlingar kommer att tas upp i augusti. För övriga organisationer gäller
fortsatt BEA 06. Nya förhandlingar kommer tas upp med dem i augusti.
Rekommendationer till beslut
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse
rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund
besluta, med anledning av träffad överenskommelse, BEA med Svenska
Kommunalarbetareförbundet för tillämning från och med 2010-04-01.
att anta bestämmelserna enligt BEA samt
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal –
BEA – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras i första hand av Phia Moberg och
Peter Hattendorff.
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