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Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal 
för kommunala bolag och kommunalförbund. 
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Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.  

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

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

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

Förhandlingar om ett likalydande BEA-avtal pågår.  

Nedan följer en kort redovisning i punktform av överenskommelsen. 

Ändringar i BEA gäller från 2016-05-01 

• Gymnasial lärlingsanställning tillförs BEAs tillämpningsområde enligt § 2 
mom. 1 b). Tidigare skrivning i protokollsanteckning om lärling enligt 
individuella gymnasieprogrammet utgår.  

• Möjligheten till lokal överenskommelse om arbete inom ramen för ordinarie 
verksamhet och budget enligt BEA 06 återinförs såsom anmärkning till § 2 
mom. 1 c).  

• Möjligheten att byta ut rast mot måltidsuppehåll med stöd av § 11 mom. 6 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. 6 b) som 
innebär att kompensationsledighet inte ska anses som arbetad tid.   

• De särskilda ersättningarna i §§ 16-18 har räknats upp med 2,2 procent. 
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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 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet fr.o.m. 2016-05-01, 

att anta ändringarna i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser - 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 Sandra Bergendorff och Phia 
Moberg.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

 

Maria Dahlberg 
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