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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Sandra Bergendorff, Phia Moberg 
 
Nyckelord: BEA 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

 

Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal 
för kommunala bolag och kommunalförbund. 

Sveriges Kommuner och Landsting Pacta 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn växel: 08-452 70 00, Fax diariet: 08-452 70 50 Tfn växel: 08-452 77 00 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se • www.skl.se kontakt@pacta.se • www.pacta.se 

 

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, med 
OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och 
AkademikerAlliansen 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat en 
överenskommelse om motsvarande ändringar och tillägg med OFRs förbundsområde 
Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer och 
AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer som 
tidigare har överenskommits med Svenska Kommunalarbetareförbundet i 
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, se cirkulär 
16:22. Ändringarna och tilläggen gäller from 2016-10-01. 

Utöver de ändringar som överenskommits med Svenska Kommunalarbetareförbundet 
har överenskommelse om följande ändringar träffats: 

• En möjlighet att i efterhand godkänna kompensation för övertid har införts i § 
12 mom. 5 b). Detta innebär att det finns en möjlighet för 
efterhandsgodkännande i de fall där beordrande i förväg inte kunnat ske. 

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 Allmän kommunal 
verksamhet och AkademikerAlliansen för tillämpning från och med 2016-10-01, 

att anta bestämmelserna enligt BEA samt 
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att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående organisationer och 
från AkademikerAlliansens respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - 
BEA - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 

 

Frågor kring detta cirkulär besvaras i första hand av Sandra Bergendorff och Phia 
Moberg, SKL och Alexandra Wåhlstedt, Pacta. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 
 

 

 

Niclas Lindahl 

  
 Sandra Bergendorff 
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