Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2018-01.

Jobbgaranti för ungdomar
Du som är ung kan få ta del av särskilda insatser för att så snabbt som möjligt hitta ett
arbete eller börja studera. Programmet kallas för jobbgarantin för ungdomar.

Vad innebär jobbgarantin för ungdomar?
Programmet innebär att du och din arbetsförmedlare först går igenom vilka insatser du behöver och planerar för vilka aktiviteter du kan ta del
av för att få ett arbete eller börja studera.
Du kan ta del av följande aktiviteter:
• fördjupad kartläggning
• studie- och yrkesvägledning

•
•
•
•
•
•

jobbsökaraktiviteter med coachning
arbetspraktik i upp till tre månader hos
samma arbetsgivare
utbildning i upp till sex månader
hjälp med att starta eget företag
arbetslivsinriktad rehabilitering
arbetsträning eller förstärkt arbetsträning
på en arbetsplats
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Kan jag vara med i jobbgarantin för ungdomar?

Du kan vara med i programmet om du är 1624 år, och uppfyller något av följande:
• Du har under minst tre månader varit
inskriven som arbetssökande hos oss på
Arbetsförmedlingen och under denna tid
varit utan arbete på heltid.
• Du har under minst tre månader varit
inskriven som arbetssökande och arbetat
mindre än du skulle kunna, du har till
exempel en timanställning eller ett deltidsarbete, och har rätt till ersättning från
a-kassan.
• Du är inskriven på Arbetsförmedlingen
och har dömts till fängelse och beviljats
vistelse utanför anstalten eller är villkorligt frigiven men har inte fullgjort ett år
av prövotiden.
• Du är inskriven på Arbetsförmedlingen
och har deltagit i etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare och etableringsplanen eller etableringsprogrammet
har löpt ut.
Du kan vara med på deltid om du:
• är deltidsarbetslös och har a-kassa
• är föräldraledig på deltid
• har fyllt 20 år och studerar deltid på
komvux
• studerar deltid inom ramen för ett utbildningskontrakt
• studerar svenska för invandrare på deltid.
Får jag någon ersättning?
Du kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning när du deltar i programmet. Ersättningen
betalas ut av Försäkringskassan, som också beräknar och beslutar om ersättningen.
Din ersättning kan påverkas om du inte deltar
i insatserna i programmet eller inte sökerarbete
i den omfattning och på det sätt som du och
din arbetsförmedlare har kommit överens om.
Ersättningen kan också påverkas om du förläng-

er arbetslösheten eller om du själv orsakar att du
blir arbetslös. Läs mer på arbetsformedlingen.se/
ersattning och forsakringskassan.se.
Är jag försäkrad?
Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i jobbgarantin för ungdomar. 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
ska deersättningsansvar vid vissa arbetsmarknadspolitiska program på arbetsformedlingen.se.
Hur länge kan jag vara med i jobbgarantin för
ungdomar?
Du kan vara med i programmet tills du
• börjar arbeta heltid
• börjar studera utanför jobbgarantin för
ungdomar, till exempel på universitetet eller
högskolan
• blir föräldraledig på heltid
• blir sjuk på heltid i mer än en månad
• uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen
om arbetslöshetsersättning.
Som längst kan du vara med i programmet i 15
månader.
Vilka övriga villkor gäller för mig?
Programmet är på heltid och ställer höga krav på
att du är delaktig. Det innebär att du ska försöka
hitta ett arbete eller börja studera så fort som
möjligt. Det är viktigt att din arbetsförmedlare
hela tiden 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.
Om du har en praktikplats eller går en utbildning via Arbetsförmedlingen ska du söka jobb
minst fyra timmar i veckan.
Du kan inte räkna med att få ledigt från
programmet, men Arbetsförmedlingen kan i

Kan jag komma tillbaka till programmet efter en
anställning eller utbildning?
Du kan komma tillbaka till programmet om du har
lämnat det för att studera eller för att vara föräldraledig. Du kan också komma tillbaka om du har varit
sjukskriven. Men du får inte ha varit borta i mer än
ett år. Om du har arbetat och blivit arbetslös kan du
komma tillbaka till programmet under förutsättning att du inte har rätt till a-kassa igen.

Kan jag få högre studiemedel om jag saknar
slutbetyg eller examensbevis?
Du kan få högre studiemedel om du vill studera
på komvux eller på en folkhögskola för att få
ett slutbetyg. Läs mer om högre studiemedel på
Centrala studiestödsnämndens webbplats csn.se.
Vem gör vad?
Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta
mer om jobbgarantin för ungdomar. Din arbetsförmedlare bedömer sedan om du kan delta i
programmet. Under programmet följer arbetsförmedlaren upp hur det går för dig och ger dig det
stöd du behöver när du söker arbete.

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
Kan jag komma tillbaka till programmet om jag har
förlorat min plats?
Du kan komma tillbaka till programmet om du
uppfyller vissa villkor.
Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer.

Regler
Förordning (2007:813) om jobbgarantin för
ungdomar.
Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser

Ring oss på 0771-416 416 om du vill veta mer. Du kan också besöka din närmaste
arbetsförmedling eller gå in på arbetsformedlingen.se
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enstaka fall ge dig ledigt i upp till tre dagar. Läs
mer på arbetsformedlingen.se/ersattning och
forsakringskassan.se.

