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Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1987:411) om beredskapsarbete2
dels att 9, 15, 29 och 32 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 29 a §, 30 § och
30 a §, av följande lydelse.
9 § Staten, kommuner, landsting, kyrkliga kommuner och allmänna försäkringskassor får ta emot arbetslösa i resursarbete. Även privata arbetsgivare som sedan den 1 april 1998 eller tidigare utför offentligt upphandlad
långvarigt pågående entreprenadverksamhet får ta emot arbetslösa i resursarbete. Resursarbete får också anordnas hos friskolor samt hos stiftelser som
bedriver utbildning eller vård- och omsorgsverksamhet.
Arbetsgivaren och de berörda arbetstagarorganisationerna skall vara överens om
– de arbetsuppgifter som kan komma i fråga för verksamheten,
– det antal personer på varje arbetsplats som skall omfattas av verksamheten,
– det antal ordinarie arbetstagare som måste finnas på arbetsplatsen i
form av grundbemanning, och
– att arbetsgivaren skall erbjuda deltagarna de lämpliga vikariat som kan
uppkomma.
15 § Bidrag till resursarbete får lämnas endast om arbetsgivaren betalar lön
och lämnar andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal som slutits om
resursarbete. 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, till högst 90 procent av den dagpenninggrundande inkomsten enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Ersättningen får dock inte överstiga 652 kronor per
dag för högst fem dagar per vecka.
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29 § Bestämmelserna i 19 §, 20 § andra och tredje styckena och 21–23 §§
förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller vid handläggning av bidrag enligt 21 §.
29 a §

Ersättning enligt denna förordning betalas ut av länsarbetsnämnden.

30 § Arbetsgivaren erhåller månadsvis en schablonmässigt beräknad ersättning i stället för bidrag enligt 21 §. Schablonersättningen beräknas med
utgångspunkt i den tid den anvisade förväntas delta i verksamhet som avses
i 2 §. Vid handläggning av schablonersättningen gäller 21 och 23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
30 a § Bidraget enligt 21 § beräknas vid anvisningstidens slut. Utbetald
schablonersättning enligt 30 § skall därvid frånräknas. Överstiger schablonersättningen bidraget skall mellanskillnaden återbetalas av arbetsgivaren.
32 § Beslut att inte anvisa någon till resursarbete får inte överklagas. Rättten att överklaga beslut följer i övrigt av 50 och 51 §§ förordningen
(1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
MARGARETA WINBERG
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(Arbetsmarknadsdepartementet)

2
Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1998

