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Faktablad för arbetssökande Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin
Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka
till arbetslivet kan delta i jobb- och utvecklingsgarantin. Du får då ta del av
individuellt utformade insatser som ska hjälpa dig att få ett arbete.

Vad innebär jobb- och utvecklingsgarantin?
Jobb- och utvecklingsgarantin innebär att du och din arbetsförmedlare först går
igenom vilka insatser du behöver för att få ett arbete. Det kan vara
•
•
•
•
•
•
•
•
•

platsförmedling
vägledning
arbetslivsinriktad rehabilitering
arbetspraktik
arbetsträning
förstärkt arbetsträning
yrkesinriktad utbildning på folkhögskola
arbetsmarknadsutbildning
hjälp med att starta eget företag.

Du ska matchas mot arbetsmarknaden och aktivt söka arbete. När du deltar i jobboch utvecklingsgarantin så finns det även en möjlighet för Arbetsförmedlingen att
bevilja anställningsstödet introduktionsjobb till en arbetsgivare som anställer dig.
Om du inte har fått ett arbete efter 90 veckor i jobb- och utvecklingsgarantin finns
ytterligare möjligheter. Arbetsgivare kan anställa dig med extratjänst, dessutom blir
det möjligt att arbetsträna i upp till tolv månader.

Kan jag vara med i jobb- och utvecklingsgarantin?
Du kan vara med i jobb- och utvecklingsgarantin om du är utan arbete och har skrivit
in dig på Arbetsförmedlingen. Du måste även uppfylla något av följande:
Af 00008_1.1_(2016-08-02, AF2000)

•

•

Du får ersättning från a-kassan och har förbrukat 300 ersättningsdagar i en
ersättningsperiod. Du som är förälder till barn under 18 år kan välja att delta i
jobb- och utvecklingsgarantin eller fortsätta att söka arbete med a-kassa under
förlängningsperiodens 150 dagar.
Du har deltidsarbetat 60 veckor med arbetslöshetsersättning, är ensamstående
och har egna barn under 18 år som bor helt eller delvis hos dig på grund av
vårdnad eller umgänge.
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•

•
•
•

Du har varit anmäld på Arbetsförmedlingen som arbetssökande eller deltagit i ett
arbetsmarknadspolitiskt program minst 14 månader i följd, men inte fått
ersättning från a-kassan.
Du har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader.
Du har varit dömd till fängelse (endast i vissa fall).
Du är inskriven på Arbetsförmedlingen och har deltagit i etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare och etableringsplanen eller etableringsprogrammet
har löpt ut.

Får jag någon ersättning?
Du kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning när du deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, som också
beräknar och beslutar om ersättningen. Om du blir sjuk måste du anmäla det till
Arbetsförmedlingen första sjukfrånvarodagen, annars kan du inte få ersättning när
du är sjukfrånvarande.
När du deltar i ett program är det viktigt att du följer det du har kommit överens om
tillsammans med Arbetsförmedlingen för att få din ersättning. Om du inte sköter ditt
programdeltagande, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar din arbetslöshet kan
Arbetsförmedlingen ge dig en formell varning eller besluta att din ersättning från
Försäkringskassan ska stängas av en eller flera dagar.
Läs mer på arbetsformedlingen.se/ersattning och forsakringskassan.se.
Om du inte har rätt till ersättningen kan du ansöka om försörjningsstöd från
kommunen.

Är jag försäkrad?
Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin. Arbetsgivaren kan även få ersättning av staten om du skulle
skada något på företaget. Försäkringsskyddet gäller inte för dig som deltar i
programmet stöd vid start av näringsverksamhet. Läs mer i faktabladet
Försäkringsskydd och skadeersättningsansvar vid vissa arbetsmarknadspolitiska
program på arbetsformedlingen.se.

Hur länge kan jag vara med i jobb- och utvecklingsgarantin?
Du kan vara med i programmet tills du
•
•
•

börjar arbeta heltid
börjar arbete med extratjänst
börjar studera på heltid utanför jobb- och utvecklingsgarantin, till exempel på
universitetet eller högskola.
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•
•
•
•

börjar du deltidsstudera kan du göra det i sex månader samtidigt som du deltar i
jobb- och utvecklingsgarantin på deltid.
blir föräldraledig på heltid
blir sjuk på heltid i mer än en månad och programmet inte kan anpassas
uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen om arbetslöshetsersättning.

Vilka övriga villkor gäller för mig?
Det är viktigt att du söker jobb aktivt när du är med i programmet och att din
arbetsförmedlare får veta vilka jobb du har sökt. Varje månad ska du även lämna in
en aktivitetsrapport där du redogör för de jobb du har sökt och andra aktiviteter du
har genomfört under den senaste månaden.

Kan jag komma tillbaka till programmet efter en anställning eller
utbildning?
Du kan komma tillbaka till programmet om du varit sjukskriven, föräldraledig eller
studerat. Men du får inte ha varit borta i mer än tolv månader. I vissa fall kan du
komma tillbaka efter upp till tre års studier. Om du har arbetat och blivit arbetslös
kan du komma tillbaka till programmet om du inte uppfyller ett nytt villkor för att få
a-kassa.

Kan jag förlora min plats i programmet?
Du kan förlora din plats om du missköter dig eller stör verksamheten. Det kan också
finnas andra särskilda skäl till att du inte kan vara kvar i programmet.
Du som har haft ersättning i 450 dagar inom jobb- och utvecklingsgarantin och inte
har rätt till arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, kan även
förlora din plats om du
•
•
•
•

tackar nej till någon insats inom programmet eller någon annan
arbetsmarknadspolitisk åtgärd
tackar nej till ett lämpligt arbete utan godtagbara skäl
inte redovisar dina jobbsökaraktiviteter
inte har regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare.

Kan jag komma tillbaka till programmet om jag har förlorat min
plats?
Du kan komma tillbaka till programmet om du uppfyller vissa villkor. Tala med din
arbetsförmedlare om du vill veta mer.
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Vem gör vad?
Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om jobb- och utvecklingsgarantin.
Du och din arbetsförmedlare planerar sedan tillsammans vad som passar dig bäst för
att du så snabbt som möjligt ska få ett arbete. Arbetsförmedlaren följer upp hur det
går för dig och ger dig det stöd du behöver när du söker arbete.

Regler
Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin
Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser
Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Vill du veta mer?
Ring oss på 0771-416 416 om du är intresserad och vill veta mer. Du kan också besöka
Arbetsförmedlingen eller gå in på arbetsformedlingen.se.

