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Beredskapsarbete
Allmänt
Beträffande beredskapsarbete gäller vissa ändrade bestämmelser fr.o.m. den
1 juli 1995. Då trädde nämligen förordningen (1995:719) om ändring i förordningen (1987:411) om beredskapsarbete i kraft. Äldre föreskrifter gäller dock
fortfarande i fråga om beredskapsarbeten som har påbörjats före den
1 juli 1995.
Den ovan nämnda ändringen i förordningen finns bilagd till Kommunförbundets cirkulär nr 1995:140 genom den i Svensk författningssamling (SFS)
publicerade författningstexten (SFS 1995:719).
Till detta cirkulär bilägges — i sin helhet — förordningen (1987:411) om beredskapsarbete i lydelse fr.o.m. den 1 juli 1995.
De ändringar som gjorts i en paragraf sedan förordningen först publicerades i SFS har markerats med aktuellt SFS-nummer i slutet av den
paragrafen. Om flera ändringar har gjorts av samma paragraf, anges
endast SFS-numret för den senaste ändringen.
För de ändringar som har trätt i kraft den 1 juli 1995 redogörs nedan.
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Ändrade bestämmelser fr.o.m. den 1 juli 1995 i förordningen
(1987:411) om beredskapsarbete
3§

Här har införts en möjlighet att i vissa fall (synnerliga skäl) erbjuda
beredskapsarbete åt ungdomar under 25 år som fullföljt arbetsplatsintroduktion.
(Arbetsplatsintroduktion är en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd som
har införts den 1 juli 1995. Om denna se sysselsättningspropositionen
(prop. 1994/95:218, s. 40 – 42) samt Kommunförbundets cirkulär nr
1995:113. Föreskrifter om arbetsplatsintroduktion genom lagen
(1995:705) och förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion
har bilagts Kommunförbundets cirkulär nr 1995:140.)

4§

Denna paragraf har upphört att gälla, dvs. rättigheten för en arbetslös
att bli anvisad ett beredskapsarbete vid risk för utförsäkring från arbetslöshetsförsäkringen har tagits bort.

12 §

Denna paragrafs tidigare första stycke har upphört att gälla. Detta
innebär att möjlighet inte längre finns att i ett beredskapsarbete varva
utbildning och arbete. Den åtgärden, som infördes 1984, har haft
mycket liten omfattning.
Beredskapsarbete kan dock som tidigare ges på deltid, vilket kan
vara aktuellt t.ex. under den period då kommunen står för svenskundervisning för invandrare.

17 §

Statsbidragets storlek för beredskapsarbeten av tjänstekaraktär har
minskats. Bidrag lämnas nu med högst 50 procent (tidigare 65 procent) av lönekostnaden per månad, dock med högst 7000 kr (tidigare
14 300 kr) per månad.

18 §

Det s.k. fyratimmarsavdraget har tagits bort, dvs. den bidragsgrundande arbetstiden i beredskapsarbete utökas från 36 till 40 timmar.

22 §

Denna paragraf har upphört till följd av ändringen i 12 §.

Som inledningsvis nämndes, gäller äldre föreskrifter fortfarande i fråga om
beredskapsarbeten som har påbörjats före den 1 juli 1995.

Bakgrund
Bakgrunden till de ändrade bestämmelserna om beredskapsarbeten framgår
av dels budgetpropositionen (prop. 1994/95:100, bil. 11, s. 43 – 48), dels
sysselsättningspropositionen (prop. 1994/95: 218, s. 58 – 59).
Se även följande cirkulär från Kommunförbundet;
nr 1995:25

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i regeringens budgetproposition,

nr 1995:113

Riksdagen har antagit regeringens sysselsättningsproposition.
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Övrigt
Anställningsförmåner
Anställningsförmåner för arbetstagare i beredskapsarbete regleras genom
kollektivavtal om BEA.
Frågor
Frågor om beredskapsarbete besvaras av Lars-Gösta Andréen och
Claes-Håkan Jacobson.
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