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§ 1 i BEA 95 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

1. I den mån inte lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift 
föranleder annat, gäller detta avtal arbetstagare som 

a) anvisats beredskapsarbete anordnat som resursarbete eller 
som annat beredskapsarbete enligt förordningen (1987:411) 
om beredskapsarbete, 

b) anvisats skyddat arbete (OSA) enligt förordningen 
(1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga 
arbetsgivare, 

c) anvisats anställning med vikariatsstöd enligt förordningen 
(1986:414) om rekryteringsstöd, 

d) anställts som lärling i en anställning som syftar till yrkes-
utbildning och är förenad med studier genom utbildning 
på ett individuellt program inom gymnasieskolan (lär-
lingsutbildning) enligt 5 kap. 4 b § första stycket 2 skolla-
gen (1985:1100), eller 

e) anställts i syfte att mildra arbetslösheten i övrigt. 

Anmärkningar 

1. Enligt i punkt a) nämnd förordning gäller, som ett av villkoren för 
 att anordna resursarbete, att arbetsgivaren och de berörda arbets-
 tagarorganisationerna skall vara överens om att arbetsgivaren 
 skall erbjuda deltagarna de lämpliga vikariat som kan uppkomma. 
 Det är dock arbetsgivaren som ensidigt avgör vem av deltagarna 
 ett visst vikariat skall erbjudas. För en anställning som avser ett 
 sådant vikariat gäller inte detta avtal. Efter lokal överenskom-
melse  kan dock avtalet gälla även för dessa vikariat genom till-
lämpning  av punkt e). 

2. Bestämmelsen enligt punkt e) får tillämpas om lokal överenskom-
 melse träffas härom. Sådan förhandling kan endast föras som lo-
kal  förhandling. 



 

2. Till avtalet hör även särskilda bestämmelser för 

a) skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) enligt bi-
laga A, 

b) anställning med vikariatsstöd enligt bilaga B, 

c) anställning som lärling förenad med studier (lärlings-
utbildning) enligt bilaga C, och 

d) anställning i beredskapsarbete anordnat som resursarbete 
enligt bilaga D. 

 Där de särskilda bestämmelserna avviker från avtalet i övrigt, 
skall de särskilda bestämmelserna gälla. 
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