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BEA 01 
 — redogörelse för ändringarna jämfört med BEA 95 

Ändrad avtalsbenämning 

Avtalet som idag heter ”Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. — BEA 95” ändras till: 

- ”Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknads-
politiska insatser — BEA 01” 

Att ”åtgärder” ändras till ”insatser” är i överensstämmelse med motsvarande 
ändring inom Arbetsmarknadsverkets arbetsmarknadspolitiska program. 

Svenska kyrkans Församlingsförbund är inte part i BEA 01. Avtalet omfattar 
därför inte arbetstagare anställda hos församlingar. Eftersom BEA är välkänt 
inom sektorn, har inte ansetts behövligt att särskilt ange att avtalet gäller hos 
kommuner och landsting.  

Ny central protokollsanteckning 

I en ny punkt 7 i de centrala protokollsanteckningarna anges följande. 

7. Parterna är ense om att det är viktigt att arbetsmarknads-
politiska insatser utformas så att de är förenliga med de syften 
som anges i för respektive insats gällande bestämmelser. 
För OSA, och andra insatser inom Arbetsmarknadsverkets ar-
betsmarknadspolitiska program, har arbetsmarknads-
myndigheterna (AMS/LAN) det yttersta ansvaret. 

Huvudmålet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom BEA:s 
tillämpningsområde är att stärka en anvisad arbetstagares möj-
ligheter att få och behålla ett reguljärt arbete. Alla som medver-
kat till att anställningen kommit till stånd — arbetsgivaren, ar-
betstagaren, arbetsförmedlaren och facklig representant — har 
ansvar för att det målet ska kunna nås. 

Lönen ska avspegla hur arbetstagaren fullgör sina arbetsuppgifter 
och utvecklas i arbetet. Detta förutsätter att såväl arbetsinsats 
som lönesättning prövas och följs upp årligen i den arbetsmark-
nadspolitiska insatsen.  

Strukturell, redaktionell och språklig anpassning 
BEA:s bestämmelser har genomgått en strukturell, redaktionell och språklig 
anpassning till Allmänna bestämmelser (AB 98). Bestämmelser för arbets-
tagare som omfattas av BEA 01 består av 23 paragrafer uppdelade på 5 kapi-
tel enligt följande. 
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Kap. 1 Inledande bestämmelser 
§ 1 Tillämpningsområde  

Kap. 2 Allmänna anställningsvillkor 
§ 2 Anställningsform 

§ 3 Avlöningsförmåner 

§ 4 Bestämmelser om lön 

§ 5 Intyg om arbetsförmåga och hälsoundersökningar 

§ 6 Allmänna åligganden 

§ 7 Avstängning m.m. med eller utan avlöningsförmåner 

§ 8 Ersättning från tredje man m.m. 

§ 9 Arbetstid 

§ 10 Bisysslor 

§ 11 Disciplinpåföljd 

§ 12 Vissa bestämmelser om turordning och företrädesrätt 

§ 13 Uppsägningstid m.m. 

§ 14 Beräkning av anställningsförmåner under uppsägningstid 

Kap. 3 Särskilda bestämmelser om lön och ersättningar 
§ 15 Övertid m.m.  

§ 16 Färdtid 

§ 17 Obekväm arbetstid 

§ 18 Jour och beredskap 

§ 19 Samordningsbestämmelser 

Kap. 4 Ledighetsförmåner 
§ 20 Semester 

§ 21 Övriga ledighetsbestämmelser 

Kap. 5 Övriga förmåner och bestämmelser 
§ 22 Tjänstedräkt och årskort 

§ 23 Avtalsförsäkringar m.m.  
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Följdändringar 
Följdändringar har gjorts vad gäller 

- tillämpningsområdet — utifrån av staten ändrade arbetsmarknadspoli-
tiska insatser, och 

- pensions- och försäkringsfrågor  — utifrån sedan tidigare avtalade änd-
rade bestämmelser. 

Materiella anpassningar av BEA:s bestämmelser till 
AB:s 

§ 7 Avstängning m.m. med eller utan avlöningsförmåner 

- Arbetstagare som varit avstängd återfår inte innehållna avlönings-
förmåner vid fällande dom. 
(Enligt BEA 95 gällde att arbetstagaren skulle återfå innehållna avlönings-
förmåner om påföljden av en fällande dom enbart blev böter.) 

- Arbetstagare som av arbetsgivaren meddelats förbud att arbeta för 
att förhindra att smitta sprids ska få behålla avlöningsförmånerna un-
der denna tid. 
(Enligt BEA 95 ska arbetstagaren avstå avlöningsförmånerna.) 

- Arbetstagare som meddelats förbud att arbeta i avvaktan på resultat 
av beordrad läkarundersökning ska få sjuklön. 
(Enligt BEA 95 ska arbetstagaren avstå avlöningsförmånerna.) 

§ 9 Arbetstid 

- Arbetstiden ska kunna förläggas under en begränsningsperiod av 
högst 16 veckor, varvid dock ordinarie arbetstid får uppgå till högst 
48 timmar per vecka i genomsnitt under en period av 4 veckor. 
(Enligt BEA 95 krävs lokalt kollektivavtal för längre begränsningsperiod än 
4 veckor.) 

- Genom lokalt kollektivavtal ska arbetsgivaren dels få lägga ut mer 
än 192 timmar per 4-veckorsperiod, dels få tillämpa längre begräns-
ningsperiod än 16 veckor, dock högst 1 år. 

§ 11 Disciplinpåföljd 

- Löneavdrag är utmönstrat som disciplinpåföljd enligt avtalet. Skrift-
lig varning kvarstår. 

§ 21 Övriga ledighetsbestämmelser 

- Barnbarn och sambo har tillförts personkretsen för ledighet med lön 
för enskilda angelägenheter av vikt. 


