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Förhandlingsprotokoll 

2022-05-18 

Ändring i § 26 Bestämmelser för arbetstagare som 

omfattas av BEA samt redaktionella ändringar i 

Överenskommelse om Bestämmelser för 

arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - 

BEA 

Parter 

Arbetsgivarsidan 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt  

Arbetstagarsidan 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän 

kommunal verksamhet och Läkare jämte i förbundsområdena ingående 

organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt 

AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer  

§ 1   Bakgrund 

I samband med tecknandet av BEA 20 kom parterna överens om ett 

partsgemensamt arbete om följsamhet till LAS-åldern vid medfinansiering, 

bilaga 3 Centrala protokollsanteckningar punkt 6. Som en del av det 

partsgemensamma arbetet gjordes en kartläggning av vid vilken ålder olika 

anställningsstöd från Arbetsförmedlingen upphör att gälla. Bland annat mot 

bakgrund av denna kartläggning kom parterna överens om att lägga ner det 

partsgemensamma arbetet och uppta förhandlingar om förändring av BEA § 26 

mom. 1 som reglerar när en BEA-anställning upphör utan föregående 

uppsägning.  

Parterna har i samband med dessa förhandlingar överenskommit om vissa 

redaktionella ändringar av BEA 20.  
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§ 2   Giltighet 

Parterna är överens om att ändringarna i BEA 20 § 26 mom. 1 till och med 

mom. 3 enligt bilaga 1 till förhandlingsprotokollet ska gälla från och med 2022-

06-01. Punkt 6 utmönstras ur Centrala protokollsanteckningar, Bilaga 3 från 

samma datum. 

Parterna är överens om att de redaktionella ändringarna i BEA 20 enligt bilaga 2 

till förhandlingsprotokollet förs in i BEA 20 i lydelse 2022-06-01.  
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§ 3   Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

Vid protokollet 

………………………………………………………………….. 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Regioner 

………………………………………………………………….. 

För Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 

………………………………………………………………….. 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

……………………………………………………… 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 

jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

…………………………. …………………………….  

Vision   Akademikerförbundet SSR 
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För OFRs förbundsområde Läkare 

jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

……………………………………………………… 

För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd 

…………………………. …………………………….  

Lärarförbundet  Lärarnas Riksförbund 

För AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna 

riksorganisationer  

………………………………………………………………….. 
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Bilaga 1 

Avtalstext BEA 20 § 26 

Kap. 7   Avslut av anställningen

§ 26   Uppsägningstid m.m. 

Anställningens upphörande och uppsägningstid 

Mom. 1   Arbetstagares anställning upphör, utan uppsägning, enligt de regler 

som gäller för respektive arbetsmarknadspolitisk insats eller dessförinnan om 

arbetstagaren erhåller sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). 

Mom. 2   För anställnings upphörande före den avtalade anställningstidens 

utgång av andra skäl än som avses i mom. 1 gäller en ömsesidig uppsägningstid 

av 14 dagar. 

Mom. 3   För arbetstagare anställd tillsvidare i OSA gäller en ömsesidig 

uppsägningstid av 1 månad. 



2 

Bilaga 2 

Redaktionella ändringar i Överenskommelse om 

Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 

Bilaga 1   Bestämmelser för arbetstagare som omfattas av 

BEA

§ 2   Tillämpningsområde m.m. 

Mom. 1   Anmärkning  

Sobonas branschavtal har ersatts med Sobonas Branschöverenskommelser 

(BÖK). 

§ 10   Arbetstid 

Mom. 6 d) 

Ordet och i slutet av satsen har ersatts med ett kommatecken. 

Mom. 7 d) 

Kommatecknet i slutet av satsen har ersatts med ordet och.  

Mom. 7 e) 

Ordet och i slutet av satsen har ersatts med en punkt. 

§ 18   Obekväm arbetstid 

Mom. 1  

Ersättningsnivåer som upphört att gälla före 2022-04-01 har utmönstras. 

§ 19   Jour och beredskap 

Mom. 2  

Ersättningsnivåer som upphört att gälla före 2022-04-01 har utmönstras. 
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§ 20   Färdtid 

Mom. 2  

Ersättningsnivåer som upphört att gälla före 2022-04-01 har utmönstras. 

§ 22   Semester 

Mom. 5 

Ordet genom ersätts med ordet så.  

Bilaga 2   Centrala och lokala protokollsanteckningar

Punkt 6  

Mom. 4 och mom. 5 samt rubriken till dessa två moment utmönstras ur 

överenskommelsen. Mom. 6 får därmed ny numrering och blir mom. 4. 

Bilaga 3   Centrala protokollsanteckningar

Punkt 6  

Utmönstras ur överenskommelsen. 

Bilaga 4 

§ 2   Giltighet och uppsägning 

I andra stycket har LOK 20 BEA ändrats till LOK BEA 20.  

Bilaga 4 a

§ 2   Giltighet och uppsägning

I andra stycket har LOK 20 BEA ändrats till LOK BEA 20.  
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