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

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetsta-
gare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat över-
enskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser - BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, (Fackförbundet Vison, 
Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet) samt för Akademiker-
Alliansen gäller tidigare träffad överenskommelse från 2012. 

För OFRs förbundsområden Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkans-
råd och Sveriges läkarförbund gäller BEA 06. 

Fortsatta förhandlingar om ett likalydande BEA-avtal pågår. OFRs förbundsområde 
Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund har fr.o.m. 2013-06-01 
sagt upp BEA-avtalet.  

Nedan följer en kort redovisning i punktform av överenskommelsen. 

Ändringar som gäller från 2014-10-01 

• Bestämmelser i § 15 avseende avrundning till närmast hel eller halvtimme vid 
beräkning av övertidsarbete har begränsats. Detta innebär att bestämmelsen 
enbart är tillämplig vid arbete under jour och beredskap mellan klockan 22:00 
-06:00. 

• Det görs en särskild satsning på OB-tillägget i § 16 under veckoslut och stor-
helger på natten. 

• De särskilda ersättningarna i §§ 17 och 18 avseende jour och beredskap och 
färdtid har räknats upp. 
 

  

mailto:info@skl.se


 

 CIRKULÄR 13:22 
2013-05-20 

 
 

 
2 (2) 
 

    
   

 
 

 

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 arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA med Svenska Kommunalarbeta-
reförbundet fr.o.m. 2013-04-01, 

att anta ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska in-
satser - BEA samt 

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal – 
BEA i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 

Frågor 

Frågor kring detta cirkulär besvaras i första hand av Phia Moberg och Alexandra 
Wåhlstedt. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
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