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Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser — BEA 01 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Allmänt 
Överenskommelse har träffats mellan de centrala parterna om ett nytt kollek-
tivavtal Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatster — 
BEA 01. 

BEA 01 gäller mellan de centrala parterna från och med den 1 september 2001 
med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Mellan parterna 
gällande BEA 95 avlöses den 1 september 2001 av BEA 01. 

De centrala parterna rekommenderar berörda arbetsgivare och arbetstagar-
organisationer att träffa lokala kollektivavtal om BEA 01 med den utformning 
och det innehåll som framgår av överenskommelsens bilaga 4. 

Finns det mellan lokala parter kollektivavtal om BEA 95, ersätts sådant avtal 
av av lokalt kollektivavtal om BEA 01 — med den utformning och det inne-
håll som framgår av bilaga 4 — genom på behörigt sätt fattat beslut, som till-
ställs berörda(a) arbetstagarorganisation(er). 

Handlingarna till den träffade överenskommelsen, bestående av centralt för-
handlingsprotokoll 2001-06-06 med tillhörande bilagor 1–5, biläggs detta cir-
kulär. Vidare biläggs en redogörelse för innehållet i överenskommelsen om 
BEA 01, vad gäller ändringar jämfört med BEA 95. 
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Rekommendation till beslut 
Svenska Kommunförbundets förhandlingsdelegation och Arbetsgivarför-
bundet KFF:s styrelse rekommenderar kommunen respektive berört kom-
munalförbund besluta 

att med anledning av centralt träffad överenskommelse om BEA 01 träffa 
lokalt kollektivavtal om BEA 01 med den utformning och det innehåll som 
framgår av bilaga 4 till det centrala förhandlingsprotokollet 2001-06-06, samt 

där kollektivavtal om BEA 95 finns mellan lokala parter, 

att ersätta sådant avtal med kollektivavtal om BEA 01 genom ett på behörigt 
sätt fattat beslut och att tillställa beslutet berörd(a) arbetstagarorganisat-
ion(er). 

Frågor 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär och BEA 01 i övrigt besvaras av 
Lars-Gösta Andréen och Ann-Charlotte Ohlsson. 
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