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Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser 
för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 
– BEA – med Svenska Kommunalarbetareförbundet 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 
24 maj en överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 
(Kommunal). 

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. 
Nedan följer en kort redovisning av respektive del av överenskommelsen. I den 
bifogade redogörelsen finns en fylligare redovisning av överenskommelsens 
innehåll. 

Innehållet i överenskommelsen 

• I samband med överenskommelsen ändras avtalets namn till BEA. 

• § 11 Arbetstid, likalydande som i AB-ändringarna för Kommunal och 
OFR, allmänkommunal verksamhet om möjlighet att göra avvikelser från 
arbetstidslagens bestämmelser om dygns- respektive veckovila. Möjlighet 
att teckna lokala avtal om andra avtal finns även. 

• Arbetstagare med arbetstid om 40 tim per helgfri vecka får en ledig dag 
om arbetstagaren fullgjort arbete annandag pingst och 6 juni infaller en 
lördag eller söndag det året. 

• Särskilda ersättningar för § 16, obekväm arbetstid, § 17, jour och 
beredskap och § 18, färdtid, uppräknas med 11 % per 2008-07-01 på 
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motsvarande sätt som i AB-ändringarna för Kommunal och OFR, 
allmänkommunal verksamhet. 

• Bilaga A, Bestämmelser om lön, avseende tillsvidareanställd personal med 
två år sammanhängande anställning i OSA.  

• Bilaga 3, Centrala protokollsanteckningar, ändringar på motsvarande sätt 
som i AB-ändringarna för Kommunal och OFR, Allmän kommunal 
verksamhet. 

• Ändringarna i kollektivavtal, BEA, gäller från och med 2007-07-01 om 
inget annat anges. 
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