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Arbetsgivarpolitik: 
Arbetsmarknadspolitik 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Alexandra Wåhlstedt 
 
Nyckelord: BEA 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsmarknadspolitik 
Arbetsmarknadsansvarig 
 

Överenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m - BEA - med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal 
verksamhet 
Detta cirkulär innehåller rekommendationer till beslut. 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 29 
april 2012 överenskommelse, BEA, med Svenska Kommunalarbetareförbundet och 
den 16 maj 2012 med Allmän kommunal verksamhet. 

Med övriga organisationer pågår fortfarande förhandlingar. Med dessa tillämpas 
därför BEA 06. 

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt 
vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m. 

I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla förändringar/nyheter i 
överenskommelsen beskrivna. 

Nedan följer en kort redovisning i punktform av överenskommelsen. 

• Två möjligheter till anställning Kap. 1, § 2 Tillämpningsområde m.m. 

Tidigare gav avtalet en tredje möjlighet till anställning genom skrivningen om 
lärlingsanställning för elever vid det individuella programmet. Med anledning 
av ny skollag (2010:8000) har lärlingsanställningen i punkt c) försvunnit. 

• Ny struktur av Kap. 5, §§ 16, 17, 18 Särskilda ersättningar 

Ersättningarna för obekväm arbetstid, jour och beredskap samt färdtid räknas 
upp med 2,6 % den 1 september 2012. 
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Då BEA är ett tillsvidareavtal har parterna enats om att ta bort beloppet i 
avtalet då det frekvent ändras. Istället finns nu en hänvisning till aktuell HÖK 
och Allmänna Bestämmelser där beloppen anges. 

 

• Anpassningar till AB 

För de paragrafer som återfinns i BEA och som har sin grund från AB, 
Allmänna bestämmelser har justeringar som gjorts i AB även gjorts i BEA.  

 

Rekommendation till beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse 
rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund 
besluta, med anledning av träffad överenskommelse, BEA med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet för tillämpning från 
och med 2012-05-01. 

att anta bestämmelserna enligt BEA samt 

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal – 
BEA – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras i första hand av Alexandra Wåhlstedt 
och Phia Moberg. 
 
 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
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