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Förändringar inom de arbetsmarknadspolitiska pro-
grammen från och med den 1 januari 2000 
I detta cirkulär behandlas de nya och ändrade bestämmelser som från och 
med den 1 januari 2000 gäller för 

• bristyrkesutbildning för anställda, 

• datortek, 

• förstärkt anställningsstöd (FAS), och 

• offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa (OTA). 

Förändringarna framgår av de till detta cirkulär bilagda ändringsförfattning-
arna enligt SFS 1999:1185, 1187 och 1188. 

Bristyrkesutbildning för anställda 

I förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter har införts 
en ny paragraf. (Se 3 a § i bilagd SFS 1999:1185.) 

Bestämmelsen, som avser försöksverksamhet med bristyrkesutbildning för 
anställda under år 2000, anger följande. 
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Den som har en anställning får under år 2000 anvisas arbetsmarknadsutbild-
ning i form av yrkesutbildning som särskilt inriktas mot yrken där det råder 
brist på arbetskraft (bristyrkesutbildning). 

För att få delta i utbildningen krävs inte att arbetstagaren riskerar att bli ar-
betslös eller söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen. 

Om försöksverksamheten, se vidare SK Cirkulär 1999:155. 
Om förordningen, se vidare SK Cirkulär 1999:4. 

130 miljoner kronor 

Försöksverksamheten ska ledas, administreras och följas upp av AMS. 

För försöksverksamheten avsatta 130 miljoner kronor avser att täcka dels 
kurskostnader, dels aktivitetsstöd i form av utbildningsbidrag till anställda 
som genomgår bristyrkesutbildning. 

Försöksverksamheten är relativt begränsad. Det är därför viktigt att en 
kommun, som önskar få till stånd en bristyrkesutbildning inom försöksverk-
samheten, snarast möjligt tar kontakt med arbetsmarknadsmyndigheterna 
(arbetsförmedling, länsarbetsnämnd och arbetsförmedlingsnämnd) och fram-
håller behovet av utbildningen. (Se vidare SK Cirkulär 1999:155) 

Flexiblare regler för datorteken 

I förordningen om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter har bestämmelserna 
om datortek ändrats. (Se 17 och 19 §§ i bilagd SFS 1999:1185.) 

Ändringarna innebär att länsarbetsnämnden från och med den 1 januari 2000 
efter en prövning av vad som är lämpligt i det enskilda fallet får avgöra 

• dels hur lång tid varje placering i datortek/aktivitetscenter ska vara, dock 
högst 6 månader (tidigare 3 månader), 

• dels hur stor del av tiden (tidigare 50 %) som ska ägnas åt utbildning och 
träning i datateknik respektive deltagande i arbetsmarknadsinriktade 
projekt eller så kallade jobbsökaraktiviteter. 

Utvidgad målgrupp för FAS 

I förordningen (1997:1275) om anställningsstöd finns bestämmelser om an-
ställningsstöd i form av  

• allmänt anställningsstöd (AAS), och 

• förstärkt anställningsstöd (FAS). 

Målgruppen för FAS har utvidgats från och med den 1 januari 2000. (Se 5 § i 
bilagd SFS 1999:1187.) 

Om förordningen i övrigt, se SK Cirkulär 1998:5, 1998:109, 1999:5, 
1999:51 och 1999:106. 

För att komma i fråga för att anvisas anställning med FAS krävs följande. 
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Arbetslös m.m. under 24 månder 

Personen ska under 24 månader (tidigare 36 månader) före anvisningen 

• dels varit arbetslös eller deltagit i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, 

• dels varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga arbetsför-
medlingen. 

Utan att dessa krav är uppfyllda, får anställning med FAS dessutom anvisas i 
följande fall. 

Vissa avbrott i inskrivningstiden m.m. 

Även den som inte uppfyller kraven ovan på grund av 

• en kortare tillfällig anställning — (gällde även tidigare), 

• studier som avses i förordningen (1998:276) om statligt stöd till särskilda 
satsningar på utbildning av vuxna (”Kunskapslyftet”), 

• sjukdom, 

• föräldraledighet, eller 

• liknande orsak, 

får anvisas anställning med FAS. 

Detta gäller dock endast under förutsättning att anställningen eller avbrottet i 
inskrivningstiden inte inneburit att personens ställning på arbetsmarknaden 
stärkts. 

Vissa arbetshandikappade 

Slutligen ska FAS även kunna komma i fråga för arbetshandikappad som 
lämnar 

• en anställning hos en arbetsgivare inom Samhallkoncernen, eller 

• ett skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare (OSA). 

Längre avvecklingstid för OTA 

Offentligt tillfälligt arbete (OTA) är under successiv avvecklig sedan årsskif-
tet 1998/99. 

Som framgår av 5 § förordningen (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten 
för äldre arbetslösa, får endast arbetslösa som före den 1 januari 1999 anvisats 
och alltjämt deltar i OTA anvisas OTA. 

Om detta, se SFS 1998:1789 och SK Cirkulär 1999:5. 

Genom ändringsförordning — som framgår av bilagd SFS 1999:1188 — har 
bestämmelserna i 6 § förordningen om OTA ändrats. Ändringen innebär att 
OTA kommer att få en längre avvecklingstid. 
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Från och med den 1 januari 2000 blir det möjligt att förlänga OTA för dem 
som enligt tidigare gällande bestämmelser skulle lämna OTA den 31 decem-
ber 1999 — dvs. de som inte fyllt 62 år före den 1 januari 1999. Dessa får nu 
anvisas OTA till och med den 31 december 2000. 

För de i OTA som fyllt 62 år före den 1 januari 1999 gäller liksom tidigare att 
de får fortsätta i OTA till dess att de fyller 65 år. 

Frågor 

• Frågor om bristyrkesutbildning för anställda besvaras av Sören Elmgren, 
Anna Falkenberg, Christina Ericsson, Lars-Ove Brander och  
Lena Lindgren. 

• Frågor om datortek besvaras av Torgny Ljungkvist (Sektionen för ar-
betsmarknads- och näringslivsutveckling). 

• Frågor om FAS och OTA besvaras av Lars-Gösta Andréen. 
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