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Ändringar i bestämmelserna för resursarbete
Allmänt
Riksdagen har — med ett undantag — godkänt de ändringar i bestämmelserna för resursarbete som regeringen föreslagit i 1998 års ekonomiska vårproposition (prop. 1997/98:150).
Undantaget innebär att riksdagen beslutat i enlighet med vad finansutskottet
anfört om ersättning för deltagande i resursarbete (bet. 1997/98:FiU27).
Genom riksdagens beslut fick regeringen i uppdrag att ordna så att en arbetsgivare kan få bidrag från staten om lönen till en arbetstagare som deltar i resursarbete uppgår till högst 90 procent av lönen enligt det ordinarie kollektivavtalet eller — om det är fördelaktigare för den enskilde — högst 90 procent
av den dagpenninggrundande inkomsten enligt enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.
Genom förordningen (1998:568) om ändring i förordningen (1987:411) om
beredskapsarbete har regeringen — utifrån riksdagens beslut — föreskrivit
om ändringar i bestämmelserna om resursarbete.
Ändringsförordningen — som träder i kraft den 1 juli 1998 — är bilagd detta
cirkulär genom den i Svensk författningssamling (SFS) publicerade författningstexten (SFS 1998:568).
Nedan redogörs för ändringarna i bestämmelserna.
I sin helhet och tidigare lydelse finns förordningen (1987:411) om beredskapsarbete, (SFS 1997:1279), bilagd SK Cirkulär 1998:6.
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Ändrade bestämmelser fr.o.m. den 1 juli 1998 i förordningen
(1987:411) om beredskapsarbete
9§

15 §

Gruppen arbetsgivare som kan anordna resursarbete utökas till att
även omfatta
•

privata arbetsgivare som — sedan den 1 april 1998 eller tidigare —
utför offentligt upphandlad långvarigt pågående entreprenadverksamhet,

•

friskolor, och

•

stiftelser som bedriver utbildning eller vård- och omsorgsverksamhet.

I paragrafen anges bl.a. bestämmelser om den högsta lön som en arbetsgivare kan utge vid resursarbete för att erhålla statsbidrag.
Ändringen innebär att bidrag får lämnas endast om lönen uppgår till
högst 90 procent av
•

den lön som gäller enligt det ordinarie kollektivavtalet på den aktuella arbetsplatsen, eller om det är förmånligare för den enskilde,

•

den dagpenninggrundande inkomsten enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring.

Ersättningen får dock inte överstiga 652 kronor per dag för högst fem dagar
per vecka.
29 §

I paragrafen har gjorts konsekvensändringar utifrån den förenklade
administrationen av ersättningen som framgår nedan.

29 a § I paragrafen — som är ny — anges att ersättning enligt förordningen
betalas ut av länsarbetsnämnden.
30 §

I en ny paragraf, (30 § har tidigare varit upphävd), anges att arbetsgivaren — i stället för bidrag enligt 21 § (dvs. f.n. 80 procent av den dagpenninggrundande inkomsten samt därtill hörande sociala avgifter
och särskild löneavgift) — ska erhålla en månadsvis schablonmässigt
beräknad ersättning.
Schablonersättningen beräknas med utgångspunkt i den tid den anvisade förväntas delta i verksamhet som avses i 2 § — dvs. i resursarbete, då den anvisade deltar i kvalitetshöjande arbete eller deltar i
kompetensutveckling och aktivt i samråd med arbetsförmedlingen
söker arbete.
Vid handläggning av schablonersättningen gäller 21 och 23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det
innebär att länsarbetsnämnden ska se till att ersättningen används på
föreskrivet sätt och att den som fått ersättningen ska ge nämnden, eller den som nämnden utser, tillfälle att granska verksamheten och
lämna de uppgifter som behövs för granskningen.
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AMS får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för bestämmelsernas tillämpning.
30 a § I paragrafen — som är ny — anges hur den schablonmässigt beräknade månadsersättningen regleras vid anvisningstidens slut.
32 §

Eftersom beredskapsarbete — enligt förordningens lydelse (fr.o.m.
den 1 januari 1998) — endast finns i form av resursarbete, har i paragrafen ordet ”beredskapsarbete” ersatts med ”resursarbete”.

Ikrafträdandet och övergångsbestämmelser
De ändrade bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som har beviljats före detta datum.

Bakgrund
Bakgrunden till de ändrade bestämmelserna framgår av regeringens ekonomiska vårproposition (prop. 1997/98:150, s. 135 f) och finansutskottets betänkande (bet. 1997/98:FiU27, s. 36–38).

Kollektivavtalsfrågor
Anställningsförmåner för arbetstagare i resursarbete enligt förordningen om
beredskapsarbete regleras genom kollektivavtal om BEA.
Om detta, se SK Cirkulär 1998:71.

Frågor
Frågor om resursarbete och BEA besvaras av Lars-Gösta Andréen.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen

Markus Gustafsson

Lars-Gösta Andréen
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