
 

Cirkulärnr: 1997:48 

Diarienr: 1997/0801 

P-cirknr: 1997-2:15 

Nyckelord: BEA 

Handläggare: Lars-Gösta Andréen 

Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen 

Datum: 1997-03-17 

Mottagare: Kommunstyrelsen 
Personalfrågor 

Rubrik: Överenskommelse om ändringar i BEA 95 

Bilagor: Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder — BEA 
95 (förhandlingsprotokoll 1997-01-10 med tillhörande 
bilagor 1 och 2) 



 1997:48 
 
 
 
 
 

Personalpolitik: 1997-2:15 Nyckelord: BEA 

 
Förhandlingssektionen 1997-03-17 
Lars-Gösta Andréen 

 

 Kommunstyrelsen 
Personalfrågor 
 

 

 

 

Överenskommelse om ändringar i BEA 95 

Allmänt 

Överenskommelse har träffats med de fackliga organisationerna om änd-
ringar i kollektivavtalet BEA 95. 

Handlingarna till den träffade överenskommelsen, bestående av det centrala 
förhandlingsprotokollet 1997-01-10 med tillhörande bilagorna 1 och 2, bifo-
gas detta cirkulär. 

De överenskomna ändringarna gäller fr.o.m. 1997-01-01. 

För ändringarna — vilka berör § 1 Tillämpningsområde m.m., § 2 Anställ-
ningsform m.m. och § 24 Pensionsförmån i BEA 95 samt avtalets bilaga B 
Särskilda bestämmelser för anställning som utbildningsvikarie— redogörs 
nedan. 

Tillämpningsområde m.m. (§ 1) 

För tydlighetens skull har de aktuella författningarna i mom. 1 angetts med 
sina respektive SFS-nummer. 

Med anledning av att en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd — anställning 
med vikariatsstöd — fr.o.m. den 1 januari 1997 ersätter de s.k. utbildningsvi-
kariaten har i mom. 1 punkten c) ändrats. Med anledning härav har även 
bilaga B ändrats och benämnes Särskilda bestämmelser för anställning med 
vikariatsstöd. Ändringarna innebär att anställning med vikariatsstöd enligt 
förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd ska hanteras enligt BEA 95 på 
ett motsvarande sätt som tidigare utbildningsvikariaten. 
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Beträffande anställning med vikariatsstöd enligt förordningen 
(1986:414) om rekryteringsstöd; se Kommunförbundets cirkulär 
1997:13. 

Anställningsform m.m. (§ 2) 

I mom. 3 har tillförts att bestämmelserna i 25 a § LAS — innebärande att ar-
betstagare med deltidsanställning under vissa förutsättningar får företräde 
till anställning med högre sysselsättningsgrad eller en heltidsanställning — 
inte gäller för anställda enligt BEA. 

Pensionsförmån (§ 24) 

SAF och LO har 1996-03-06 träffat en pensionsöverenskommelse för åren 
1996–1999. 

Pensionsöverenskommelsen innhåller dels en ny pensionsplan med giltighet 
fr.o.m. 1996-01-01, dels regler — övergångsbestämmelser — för att avveckla 
försäkringen om särskild tilläggspension (STP). 

Övergångsbestämmelserna innebär bl.a. att alla som 1995-12-31 var STP-
pensionärer och alla som under 1996 blir 65 år får pension enligt STP. 

Genom ändring i BEA 95 § 24 har — med giltighet fr.o.m. 1997-01-01 — en 
arbetstagare anställd enligt BEA 95 tillförsäkrats pensionsförmån enligt den 
mellan SAF och LO träffade pensionsöverenskommelsen för åren 1996–1999. 

Dessutom har — med giltighet fr.o.m. 1997-01-01 — de särskilda bestämmel-
serna för avtalsförsäkringar i BEA 95 i dess § 3 mom. 1 tillförts följande i form 
av en anmärkning (förhandlingsprotokollet § 2 punkt 3). 

Den mellan SAF och LO träffade pensionsöverenskommelsen för åren 1996–1999 
skall gälla som kollektivavtal mellan parter som tecknat kollektivavtal om BEA 95, 
dock längst t.o.m. 1999-12-31. 

Av förhandlingsprotokollets § 2 punkt 4 framgår att parterna enats om att på 
nytt uppta förhandlingar om avtalets bestämmelser om pensionsförmån och 
avtalsförsäkringar. Sådana förhandlingar ska äga rum när överenskommelse 
träffats om ett nytt kommunalt pensions- och försäkringsavtal. 

Beslut 

Något beslut från kommunens sida erfordras inte med anledning av över-
enskommelsen, eftersom de mellan centrala parterna överenskomna änd-
ringarna automatiskt tillförs de lokala kollektivavtalen BEA 95. 

Om det i klarhetens inresse och av praktiska skäl bedöms lämpligt kan det 
till protokollet etc. noteras 

att de lokala kollektivavtalen BEA 95 fr.o.m. 1997-01-01 ändras på sätt som de 
centrala parterna enats om enligt § 2 i förhandlingsprotokollet 1997-01-10; 
Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbets-
marknadspolitiska åtgärder — BEA 95. 
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Frågor 

Frågor angående innehållet i detta cirkulär och BEA 95 i övrigt besvaras av 
Lars-Gösta Andréen. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Förhandlingssektionen 
 
 
Markus Gustafsson 

 

     Lars-Gösta Andréen 

 

 

 

 

 

Bilaga 

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbets-
marknadspolitiska åtgärder — BEA 95, (förhandlingsprotokoll 1997-01-10 
med tillhörande bilagor 1 och 2) 
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