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Kommunstyrelsen
Ansvariga för arbetsmarknadsåtgärder

Fortsatt utveckling av datorteksverksamhet
I budgetpropositionen hösten 1999 har regeringen behandlat det förslag till
vidareutveckling av datorteksverksamheten som AMS lämnade till regeringen våren 1998.
Förslaget var en följd av en utredning som AMS tillsammans med Kommunförbundet genomfört angående datorteksverksamheten.
Regeringen ser positivt på den utveckling av Datortek/aktivitetscenter som
AMS föreslår och betonar särskilt att verksamheten skall bedrivas i nära
samverkan mellan länsarbetsnämnderna och kommunerna. Man talar också
om ett tydligare huvudmannaskap och enklare administration, vilket innebär
att samarbetsavtalen utformas med förutsättningen att datateknisk utrustning fortsättningsvis upphandlas och underhålls av kommunen istället för av
länsarbetsnämnden/af och att äldre befintlig datateknisk utrustning övergår i
kommunens ägo.
./. 1.

En sammanfattning av och jämförelse mellan AMS förslag och propositionen
finns i ett av AMS och Svenska kommunförbundet gemensamt PM Fortsatt
utveckling av datorteksverksamheten . Detta PM finns bilagt detta cirkulär,
som bilaga 1.
I den fortsatta redogörelsen i detta cirkulär är utgångspunkten den bild över
den framtida verksamheten som redovisades i AMS och Kommunförbundets
utredning och som ligger till grund för AMS och regeringens förslag och
därmed också riksdagens beslut:
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------------------Kommunalt ansvar för kompetensutveckling inom IT-området --------------Syfte: Ökning av anställningsbarhet inom IT-området
Nivå:

Nivå 1 - ”Pröva-på-dator”
Med användning av
‘datortekspedagogik’

För
vem:

Pengar

Nivå 3 - Multitek

Ungdomar under 20 år
KPU
Invandrare som
ej är klara med SFI
Personer med
läs- och skrivsvårigheter

Personer, som p.g.a.
arbetsmarknadspolitiska skäl
behöver datorträning

Intresserade’
”IT-körkortsaspiranter”
Fördjupning inom ny teknik
Småföretagare
‘Kvinnor och IT’

I huvudsak
kommunal finansiering
t.ex. via skolbudgeten

Statlig finansiering
via arbetsmarknadsverket

Statlig/kommunal/privat
finansiering, t.ex. via
- skolbudget
- folkbildningsmedel
- företagsfortbildning

Förbättrade
samverkansmetoder
mellan kommun och Af

Specialiserade
och
specialiserande
datorprogram

Ytterligare och annorlunda
handledarkompetens
mande Planering och samverkan med
krav:
den kommunala skolan

Tillkom-

Nivå 2 - Datortek

= Nuvarande arbetsmarknads- Förstärkning av IT-kompetens
politiska åtgärd: Datortek
bl.a. inom näringslivet

Den arbetsmarknadspolitiska åtgärden:
----Datortek/Aktivitetscenter-----

Som framgår av bilden så är det tänkt att den framtida datorteksverksamheten - utöver nuvarande arbetsmarknadsåtgärd - också ska kunna användas
som datorträningsverktyg för en mängd olika grupper, för vilka kommunen
har ett huvudsakligt ansvar (nivåerna 1 och 3 i bilden, där nivå 2 är nuvarande arbetsmarknadspolitiska åtgärd).
För att dessa dubbla syften lätt skulle kunna administreras föreslog AMS och
Kommunförbundet regeringen, att kommunerna skulle vara huvudmän för
den totala verksamheten, medan länsarbetsnämnderna/arbetsförmed
lingarna fortsatt skulle placera ett - enligt avtal -visst antal personer i den
arbetsmarknadspolitiska åtgärden Datortek/aktivitetscenter.
Ett framtida kommunalt huvudmannaskap för den totala verksamheten medför också
att all nuvarande datorutrustning överförs till kommunerna, i förekommande fall mot viss ersättning,
att framtida investeringar av ny datorutrustning görs av kommunerna, samt
att AMV ersätter kommunen (med del av personalkostnader och del av kostnader
för datorutrustning) i förhållande till det antal deltagare i verksamheten
som enligt avtal kan anvisas inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Datortek.
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Ny förordning om den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Datortek
I samband med att regeringen beslutade om ovan beskrivna förändringar vad
gäller huvudmannaskap m.m., så har också vissa regelförändringar gjorts av
den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Datortek. Dessa förändringar har redovisats i en ändring av förordningen om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
(se 17 och 19 §§ i SFS 1999:1185).
Den nya förordningstexten finns beskriven i Svenska Kommunförbundets
cirkulär 2000:5

Datorteksverksamheten fr.o.m. 1 januari 2000
Inför nyordningen av datorteksverksamheten har ett förberedelsearbete skett
i samverkan mellan AMS och Svenska Kommunförbundet.
./. 1

Detta arbete har bl. a. resulterat i ett gemensamt PM daterat 1999-09-30,
reviderat 1999-12-20 - Fortsatt utveckling av Datorteksverksamheten - som
bifogas detta cirkulär, som bilaga 1.
Denna PM innehåller bl. a. en beskrivning av grundläggande förutsättningar
för en fortsatt samverkan mellan kommuner och länsarbetsnämnder / arbetsförmedlingar liksom råd och anvisningar om hur överföring av datorutrustning mellan AMV och kommuner skall ske, etc.
I förberedelsearbetet har också utformats ett förslag till samarbetsavtal mellan länsarbetsnämnd / arbetsförmedling och kommun.

./. 2.

Detta avtalsförslag är inte bindande, utan skall istället betraktas som ’ett
tänkvärt förslag” till den avtalsutformning som skall ske lokalt. Detta avtalsförslag bifogas som bilaga 2.

För vissa datortek gäller nuvarande driftsform fram t.o.m. 31 mars
2000
Inom ramen för förberedelsearbetet har AMS på ett relativt sent stadium konstaterat, att det finns betydande svårigheter att tidsmässigt klara av att utföra
den nödvändiga inventering av datorutrustning m.m. som krävs innan överlåtelse av utrustning från AMV till respektive kommun kan ske.
AMS IT-tjänster har därför tillsammans med AMS Affärsstöd och AMS Ekonomienhet föreslagit att nuvarande regler för datorteksverksamheten förlängs t.o.m. 31 mars 2000, d.v.s. att nuvarande driftsformer vid datorteken
med användning av nuvarande programvarulicenser, nuvarande serviceavtal, m.m. skall gälla fram till 1 april 2000. .
Under perioden 1 januari – 1 mars 2000 skall all datateknisk utrustning vid
datorteken inventeras. Denna inventering skall därefter ligga till grund för
ställningstagande om prissättning vid eventuell överlåtelse av sådan utrustning till respektive kommun. Inventeringen skall genomföras så skyndsamt
som möjligt och ske i samverkan mellan ovannämnda berörda enheter på
AMS och respektive länsarbetsnämnd.
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AMS verksledning beslöt 1999-12-20 att godkänna en sådan tre månaders
förlängning av nuvarande driftsformer.
Detta beslut formulerades i form av ett ”Tillägg till PM - 1999-12-20” och innehåller övergångsbestämmelser för perioden 1 januari - 31 mars 2000.
./. 3.

Dessa övergångsbestämmelser bifogas som bilaga 3, (men skall vid läsning
placeras före bilaga 1).
Beslutet innehåller också en bestämmelse att några nyinvesteringar ej får förekomma enligt den gamla ordningen. Nyinvesteringar kan endast göras
utifrån nyordningen – d.v.s. att kommunen står som huvudman och investerare.

OBS! Detta beslut berör sålunda inte alla datortek
Om kommunens datortek redan idag arbetar med egen inköpt eller annan
sådan utrustning som inte kommer att bli föremål för den inventering som
AMS beslut avser, berörs inte datorteket av AMS beslut.
För dessa datortek och kommuner gäller sålunda fullt ut riksdagens beslut
om ett kommunalt huvudmannaskap för datorteksverksamheten fr.o.m.
2000-01-01.
Däremot om kommunen
1. avser att överta utrustning för datortekets räkning
2. att denna utrustning har inköpts av AMV - företrädesvis efter 1997 - och
3. att denna utrustning därmed ingår bland den utrustning som behöver inventeras
så medför AMS beslut att huvudmannaskapet för den del av datorteksverksamheten som innefattar personer som är anvisade inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska åtgärden datortek övergår till kommunen först den 1
april 2000 (eller det ev. tidigare datum som kommunen och Länsarbetsnämnd särskilt kan komma att komma överens om).
Notera dock, att även i dessa senare fall så har kommunerna genom riksdagens godkännande av regeringens förslag om datorteksverksamheten redan
från 1 januari år 2000 huvudmannaskap för all övrig verksamhet i datorteken
(nivåerna 1 och 3).
I de fall där länsarbetsnämnd sålunda kommer att ha kvar ett driftansvar
fram till den 31 mars så skall kostnaderna för nödvändig förlängning av nuvarande serviceavtal betalas centralt av AMS.

Datorteksverksamheten fr.o.m. 1 april 2000
Fr.o.m. 1 april skall sålunda huvudmannaskap för samtliga datortek ha övergått i kommunal regi.
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Ytterligare information
Svenska Kommunförbundets kontaktperson med Arbetsmarknadsstyrelsen i
frågor kring datortek är Torgny Ljungkvist vid sektionen för Arbetsmarknads- och näringslivsutveckling. Torgny kan nås
per telefon: 08 - 772 43 37,
per fax:
08 - 772 43 14 eller
per e-mail:
torgny.ljungkvist@svekom.se
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Sektionen för arbetsmarknads- & näringslivsutveckling

Roland Lexén

Torgny Ljungkvist

Bilagor
Gemensamt PM från Arbetsmarknadsstyrelsen och Svenska Kommunförbundet "Fortsatt utveckling av Datorteksverksamheten 1999-09-30", reviderad
1999-12-20
SAMARBETSAVTAL - Datortek
Arbetsmarknadsstyrelsens tillägg till PM 1999-12-20
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