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Överenskommelse om ändringar i BEA 95 

Allmänt 

Överenskommelse har träffats med de fackliga organisationerna om änd-
ringar i kollektivavtalet BEA 95. De överenskomna ändringarna gäller fr.o.m. 
den 1 juli 1997. 

Handlingarna till den träffade överenskommelsen, bestående av det centrala 
förhandlingsprotokollet 1997-08-21 med de tillhörande bilagorna 1 och 2, 
bifogas detta cirkulär. I bilagorna är de överenskomna ändringarna marke-
rade med ett streck i marginalen. 

Ändringarna i BEA 95 avser 

— § 1 (Tillämpningsområde m.m.) och 

— en ny bilaga D (Särskilda bestämmelser för anställning i beredskapsar-
bete anordnat som resursarbete). 

För ändringarna redogörs nedan. 

Tillämpningsområde m.m. (BEA § 1) 

Mom. 1 — punkt a) 

Punkt a) har ändrats och tillförts en anmärkning med anledning av den nya 
arbetsmarknadspolitiska åtgärden resursarbete. 

Ändringen innebär att såväl resursarbete som annat beredskapsarbete enligt 
förordningen (1987:411) om beredskapsarbete är inom tillämpningsområdet 
för BEA 95. Av anmärkningen framgår att BEA 95 även kan gälla för de 
lämpliga vikariat som kan uppkomma. För detta krävs dock en lokal över-
enskommelse enligt momentets punkt e). Finns inte en sådan överenskom-
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melse gäller Allmänna bestämmelser (AB) för de anställningar (inom HÖK 
eller ÖLA) som avser de nämnda vikariaten. 

Om resursarbete och förordningen (1987:411) om beredskapsarbete; se 
även cirkulär 1997:120. 

Mom. 1 — punkt d) 

Beträffande lärlingsutbildning har i punkt d) gjorda hänvisningar till skolla-
gen ändrats till följd av ändring i samma lag fr.o.m. den 1 juli 1997. 

Mom. 1 — punkt e) 

Anmärkningen till punkt e) har redaktionellt ändrats till följd av den införda 
anmärkningen till punkt a). 

Mom. 2 — punkt d) 

I en ny punkt d) anges att till avtalet hör även särskilda bestämmelser enligt 
bilaga D för anställning i beredskapsarbete anordnat som resursarbete. (Om 
dessa bestämmelser se nedan.) 

Särskilda bestämmelser för anställning i beredskapsarbete anordnat 
som resursarbete (BEA bilaga D) 

Anledningen till att bestämmelserna om lägsta lön i BEA § 12 mom. 1 an-
märkning 2 inte gäller resursarbete är att de kunde komma att stå i strid mot 
bestämmelserna om högsta lön enligt 15 § förordningen (1987:411) om bered-
skapsarbete. 

Enligt BEA utges till arbetstagare normalt timlön för arbetad tid enligt över-
enskommelse. Vid resursarbete ska med arbetad tid jämställas den tid (10 
procent av heltid/deltid) som en arbetstagare deltar i kompetensutveckling 
och aktivt i samråd med arbetsförmedlingen söker arbete — dvs. arbetstaga-
ren ska även för sådan tid erhålla lön. Detta följer av att 2 § förordningen om 
beredskapsarbete anger att denna tid ingår i anställningen. När överens-
kommelse om lön träffas ska därför beaktas att arbetstagaren utför arbete 
endast under 90 procent av anställningens omfattning (heltid/deltid). 

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 intresse och av praktiska skäl bedöms lämpligt kan det 
till protokollet etc. noteras 

att de lokala kollektivavtalen BEA 95 fr.o.m. den 1 juli 1997 ändras på sätt 
som de centrala parterna enats om enligt § 2 i förhandlingsprotokollet 1997-
08-21; Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i ar-
betsmarknadspolitiska 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 1997-08-21 
med tillhörande bilagor 1 och 2). 
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