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Faktablad för arbetstagare

Unga med funktionsnedsättning
Är du 16–29 år och har en diagnostiserad funktionsnedsättning? Då
kan du få extra stöd från oss, så att din övergång från skolan till
arbetslivet blir så smidig som möjligt. Eller är du under 30 år och har
aktivitetsersättning från Försäkringskassan? Då kan du också få extra
stöd. Stödet kan exempelvis vara vägledning, specialiststöd eller
anpassning av din arbetsplats.

Kan jag få stödet?
Du kan få extra stöd om du är




16-29 år och har en diagnostiserad funktionsnedsättning samt går i
gymnasiet, i gymnasiesärskolan, riksgymnasiet eller läser in
gymnasiet på folkhögskolan eller
under 30 år och har aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Vilket stöd kan jag få?
Stödet är anpassat utifrån vad du behöver.
Du kan till exempel få






extra vägledning eller information
stöd av en dövkonsulent, en synspecialist eller en audionom
stöd av ett personligt biträde
förslag på en lämplig arbetsplats eller praktikplats
hjälp med att anpassa din arbetsplats eller praktikplats.

Är ni flera ungdomar med liknande behov?
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Då kan vi ge er vägledning i grupp, tillsammans med skolans personal.
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Har du en praktikplats som skulle kunna övergå i en anställning?
Då kan vi hjälpa till med stöd, så att du kan få en anställning så snart du
slutat skolan.

Läser du vid ett riksgymnasium för till exempel döva, syn- eller
hörselnedsatta?
Då kan vi hjälpa till med förslag på lämpliga företag, på din hemort, där
du kan söka praktikplats. Vi kan också se till att du får hjälp av någon
med speciell kompetens för ditt behov.

Vem gör vad?

Då kontaktar din skola oss, när du och skolan är överens om att du behöver
extra stöd under din praktik. Skolan och Arbetsförmedlingen samarbetar så
att dina kontakter med Arbetsförmedlingen ska fungera så smidigt som
möjligt.

Får du aktivitetsersättning från Försäkringskassan?
Då hjälper Försäkringskassan dig att ta kontakt med oss, för att du ska
kunna pröva dina möjligheter på arbetsmarknaden. Självklart kan du även
kontakta oss direkt.

Deltar du i kommunens dagliga verksamhet?
Då meddelar kommunen oss när det är aktuellt för dig att börja jobba,
och vilka behov du har. Det är även viktigt att du eller din handläggare på
kommunen informerar oss om dina tidigare erfarenheter från
praktikplatser eller andra sysselsättningar. Det är för att vi ska kunna ge
dig så bra service som möjligt.

Arbetsförmedlingen gör bedömningen
Vi bedömer sedan, tillsammans med dig, vilket stöd du behöver för att du
ska få ett arbete.

Regler
§ 12 Förordning (SFS 2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten.
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

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.

