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Resursarbete 

Allmänt 

Riksdagen har beslutat att införa en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd för 
arbetslösa — resursarbete (enligt den s.k. Kalmarmodellen). 

Resursarbete kan — fr.o.m. den 1 juli 1997 — av länsarbetsnämnden (genom 
arbetsförmedlingen) anvisas den som varit inskriven vid arbetsförmedlingen 
under en sammanhängande tid av minst sex månader och uppbär arbetslös-
hetsersättning. 

För de arbetslösa innebär åtgärden anställningar — dvs. de blir arbetstagare. 
Resursarbete är en form av beredskapsarbete. Därför gäller inte lagen om 
anställningsskydd (LAS) för arbetstagarna, vilket framgår av 1 § LAS. 

Resursarbete kan bedrivas på heltid eller deltid under sex månader med möj-
lighet till förlängning till nio månader. Åtgärden innebär att arbetstagaren 
under 90 procent av resursarbetets omfattning deltar i kvalitetshöjande ar-
bete hos en offentlig arbetsgivare samt under de resterande 10 procenten del-
tar i kompetensutveckling och aktivt söker arbete i samråd med arbetsför-
medlingen. 

Staten, kommuner, landsting, kyrkliga kommuner och allmänna försäkrings-
kassor får ta emot arbetslösa i resursarbete. Arbetsgivaren och de berörda 
arbetstagarorganisationerna ska vara överens om bl.a. att arbetsgivaren ska 
erbjuda arbetstagarna de lämpliga vikariat som kan uppkomma. 
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För resursarbete lämnas statsbidrag till arbetsgivaren. Det motsvarar den 
ersättning som arbetstagaren skulle ha fått i arbetslöshetsersättning samt 
arbetsgivaravgifter på det beloppet. För att få statsbidrag får arbetsgivaren 
till arbetstagaren inte betala högre lön än 90 procent av den dagpenning-
grundande inkomsten, dock högst 620 kronor och efter den 28 december 
högst 638 kronor per dag. 

Förordningen om beredskapsarbete 

Bestämmelser om resursarbete finns i förordningen (1987:411) om bered-
skapsarbete i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 1997. Genom förordningen 
(1997:583) om ändring i förordningen (1987:411) om beredskapsarbete har 
nämligen bestämmelserna om resursarbete inordnats i förordningen om be-
redskapsarbete. Enligt förordningen kan beredskapsarbete nu anordnas som 
resursarbete eller som annat beredskapsarbete, varmed avses vad som tidi-
gare benämndes beredskapsarbete. 

Ändringsförordningen, vilken innebär ett omtryck av förordningen om be-
redskapsarbete bilägges detta cirkulär genom i Svensk författningssamling 
(SFS) publicerad författningstext (SFS 1997:583). Där återges förordningens 
lydelse fr.o.m. den 1 juli 1997 i sin helhet. 

Arbetsgivarnytt nr 34/97 

I Arbetsgivarnytt nr 34/97 — vilket bilägges detta cirkulär — redogörs dels för be-
stämmelserna om resursarbete med utgångspunkt från förordningen (SFS 
1997:583), dels för de inledda förhandlingarna mellan den kommunala arbetsmark-
nadens parter om BEA 95 som kollektivavtal för resursarbete. Där lämnas även 
Kommunförbundets synpunkter på handläggningen av vissa frågor med anledning 
av bestämmelserna. 

Bakgrund 

Bakgrunden till resursarbete framgår av finansutskottets betänkande 
1996/97:FiU20 s. 166–172. 

Frågor 

Frågor om resursarbete besvaras av Lars-Gösta Andréen. 
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      Lars-Gösta Andréen 
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