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Kommunernas övertagande av ansvaret för praktikplatser till skolans arbetslivs- och
yrkesorientering
Kommunens ansvar för praktikanskaffning
Fr o m den 1 juli 1993 har kommunerna ansvaret för platsanskaffning vad gäller skolans
arbetslivsorienterande praktik. (Se cirkulär 1992:137). För detta ändamål kompenseras
kommunerna med ett belopp om 25 miljoner kronor årligen, som läggs in i det statliga
utjämningsbidraget. Den nya ordningen innebär att kommunen behöver ta ställning till om
platsanskaffningen skall ske gemensamt för kommunens skolväsende eller fördelat på olika
skolenheter.
Regeringens förslag till riktlinjer för ny läroplan
Regeringens förslag till riktlinjer för en ny läroplan innebär att inga centrala regler utfärdas
om den praktiska
arbetslivsorienteringens former eller utrymme i tiden. Utrymmet för praktisk
arbetslivsorientering skapas utifrån de i timplanen angivna ämnena eller under övrig tid av
skoldagen. Detta innebär att man lokalt behöver skapa en strategi för praons syfte,
inriktning och utformning. Kommunerna kan enligt det av regeringen lagda förslaget
tidigast övergå till den nya läroplanen läsåret 1994/95, och då endast i tillämpliga delar.
Krav på licens och tillstånd att föra personregister
En överföring av register över praktikplatser från
arbetsmarknadsverket (AMV) till kommunerna kräver dels licens dels tillstånd från
datainspektionen. Detta beror på att registren ofta innehåller uppgifter om kontaktpersoner
på företagen.
För att få inrätta och föra personregister krävs enligt datalagen att den registeransvarige har
licens som utfärdas av Datainspektionen. Den registeransvarige skall själv anmäla till
Datainspektionen och behöver bara en licens oavsett antalet personregister. Licensavgiften
fastställs av regeringen och uppgår till cirka 500 kr/år. Enligt uppgifter från
Datainspektionen har de flesta barn- och utbildningsnämnder (motsv) redan sådana
licenser.
Det är inte tillåtet att utan Datainspektionens tillstånd "samköra" olika personregister. I
datalagens mening är överföringen av uppgifter från AMS till kommunerna en sådan
"samkörning". Kommuner som övertar uppgifter om praktikplatser från AMV behöver
därför ett sådant tillstånd. I bilaga 1 finns en på förhand ifylld blankett som kan användas av
kommunen vid ansökan om tillstånd hos Datainspektionen. Blanketten behöver
kompletteras enbart på ett par punkter som framgår av bilagan. För kommuner som saknar
licens biläggs även en licensanmälan (blå blankett).
Arbetsmarknadsverkets bistånd vid överföringen av praktikplatser
Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) uppfattning har tidigare varit att arbetsmarknadsverket
(AMV) utan kostnader skulle biträda kommunerna vid överförandet under en övergångstid.
De kommuner som önskade att AMV även fortvarigt skulle svara för vissa tjänster vad

gäller hanteringen av prao-platser skulle kunna upphandla dessa på uppdragsbasis.
Kommunförbundet har understrukit vikten av detta bl a i överläggningar med AMS och i
samrådsskrivelse till regeringen 1992-09-04.
En beklaglig formulering i budgetpropositionen (1992/93, bilaga 11) har emellertid fått till
följd att AMS utfärdat detaljerade regler om att ta betalt av de kommuner som behöver
bistånd från AMV i samband med överflyttningen av rutinerna.
Kommunförbundet har i skrivelse till regeringen,
arbetsmarknadsdepartementet hemställt om en ändring på denna punkt, bilaga 2.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Mats Söderberg, telefon: 08-772 46 38,
fax: 08-772 47 17. Frågor om Datainspektionens tillståndsgivning besvaras av Charlotte
Kavtaradze, telefon: 08-657 61 00, fax: 08-652 86 52.
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