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Datortek, ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Vad är datortek?
Datortek innebär att arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år under 12 veckor
får lära sig att arbeta med moderna program inom ordbehandling, kalkylering, databashantering etc. eller programkunskaper för verksamhet inom industrin. Inte minst viktigt är att stimulera unga kvinnors intresse för informationsteknik. Verksamheten avses omfatta halvtid. Kommunerna blir huvudmän.
Staten svarar i normalfallet för kostnader för bemanning (projektledare och
handledare) samt för datorutrustning och programvara. Statens bidrag för
investeringar har beräknats till 120 Mkr. Kommunen svarar i sin tur normalt
för lokalkostnader, inventarier och försäkringskostnader vid datorteken.
Som handledare vid datorteken fungerar personer som står till arbetsmarknadens förfogande. Verksamheten förväntas omfatta 20 000 ungdomar per
månad. Det är ett frivilligt åtagande för kommunen att anordna datortek.
Riksdagens beslut om datortek som arbetsmarknadspolitisk åtgärd fattades
den 2 juni 1995. Beslutet innebär att kommunerna får bedöma i vilken utsträckning även ungdomar under 20 år skall delta i datorteksverksamheten.
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Skilj på begreppen datortek respektive aktivitetscenter.
Den halvtid som ungdomarna inte deltar i datorteken skall de använda
till olika jobbsökaraktiviteter eller andra arbetsmarknadsinriktade aktiviteter. Sådana kan ske inom ramen för ett aktivitetscenter. Staten har
det arbetsmarknadspolitiska åtgärdsansvaret för dessa ungdomar. De
kommuner som så önskar kan ta ett ansvar även för denna del av
verksamheten efter överenskommelse med länsarbetsnämnden (LAN)
eller arbetsförmedlingen (Af).
Avtal med arbetsmarknadsverket
Olika slag av datortek förekommer redan i flera kommuner. Men den typ av
datortek som riksdagen nu beslutat om är en ny sysselsättningsåtgärd med
en betydande del av statligt engagemang och med kommunalt huvudmannaskap. Ett inrättande förutsätter därför avtal mellan kommunen och arbetsmarknadsverket. Länsarbetsnämnden skall ta initiativ till överläggningar
med kommunerna i frågan. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har upprättat
ett förslag till avtal, en mall, som kan vara en grund för ett sådant avtal.
Kommunen kan träffa avtal med länsarbetsnämnden som helt eller delvis
avviker från denna mall.
Kommunförbundet anser att:
- Utgångspunkten i diskussionerna mellan LAN/Af och kommunen skall
vara att kommunen har huvudmannaskapet för datorteksdelen (halvtid) och
staten (AMV/LAN/Af) står för huvudmannaskapet vad gäller aktivitetscentret med bl.a. jobbsökaraktiviteter (andra halvtiden).
- Staten bör i normalfallet helt finansiera personalkostnader för projektledare
och handledare vid datortek.
- De kommuner som önskar stöd för annan datortutrustning än den som ingår i det av AMS ordnade avropsavtalet skall få statligt stöd till denna, inom
given ekonomisk ram.
Kommunförbundet kommenterar i bilaga 3 mer i detalj de olika delarna i den
av AMS upprättade avtalsmallen. AMS avtalsmall bifogas detta cirkulär i
bilaga 2.

Ekonomiska villkor för ungdomarna
De ungdomar som har rätt till arbetslöshetsersättning får utbildningsbidrag
motsvarande KAS eller arbeslöshetskassa. De ungdomar som inte är berättigade till arbetslöshetsersättning får 640 kronor per månad. Staten svarar för
dessa ersättningar till ungdomarna.

Vad bör en överenskommelse innehålla ?
Ett avtal mellan kommunen och arbetsmarknadsverket bör utgå ifrån en
behovsdiskussion mellan parterna. Viktiga utgångspunkter är det lokala behovet av arbetsmarknadsinriktade insatser för ungdomar, möjligheterna att
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samordna med befintlig verksamhet och utrustning samt tillgängliga lokaler
i kommunen.
Om behovsdiskussionen leder till att datortek skall inrättas alternativt utvecklas kan en skriftlig överenskommelse träffas med beskrivning av kommunens åtagande, arbetsmarknadsverkets (LAN/Af:s) åtagande, parternas
samverkansområden och -former samt rapporteringsrutiner.
Många kommuner har påpekat att ett samarbete av det här aktuella slaget
ofta successivt, under verksamhetens gång, finner sin form. Det är svårt att i
starten av en ny verksamhet ha tillräckligt med information för att utforma
ett hållbart samarbetsavtal. Ett avtal som inte är alltför bundet i detaljer och
som relativt lätt kan justeras under arbetets gång har betonats som eftersträvansvärt från flera kommuner.

Frågor
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av:
Cecilia Etzler, Utredningssektionen, Claes-Håkan Jacobsson,
Förhandlingssektionen, Agneta Lefwerth, Sektionen för civilrätt, Karin Skilje,
Finanssektionen och Mats Söderberg, Sektionen för skola och barnomsorg.
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