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Jobbgaranti för ungdomar 
Från och med den 3 december 2007 införs det arbetsmarknadspolitiska 
programmet jobbgaranti för ungdomar. Inom arbetsmarknadsverket förkortas 
insatsen UGA. 

Jobbgarantin för ungdomar ersätter de tidigare ungdomsinsatserna kommunala 
ungdomsprogram (KUP) och ungdomsgarantin (UG). 

Programmet vänder sig till ungdomar mellan 16 och 24 år. 

Syftet med jobbgarantin för ungdomar är att erbjuda ungdomar särskilda 
arbetsmarknadspolitiska insatser på ett tidigt stadium för att de så snabbt som 
möjligt ska få arbete motsvarande hela sitt arbetsutbud eller påbörja eller återgå 
till en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 

Utformning av programmet 
Jobbgarantin för ungdomar är ett nytt program med en egen förordning.(SFS 
2007:813; se bilaga).  

Regler om ersättningsnivåer m.m. finns angivna i förordningen om ändring i 
förordningen (1996:1100) om Aktivitetsstöd, (SFS 2007:814; se bilaga). 

Inom ramen för jobbgarantin för ungdomar ska arbetsförmedlingen göra följande 

1. Arbetsförmedlingen ska snarast genomföra en fördjupad kartläggning som 
kompletterar den individuella handlingsplan som ska ha upprättats enligt 6 
§ förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
Den fördjupade kartläggningen ska visa vilka aktiviteter deltagaren 
behöver för att ytterligare kunna stärka sin position på arbetsmarknaden. 
Den individuella handlingsplanen ska revideras därefter. 

2. Arbetsförmedlingen ska lämna det intensifierade stöd som deltagaren 
bedöms behöva för att kunna uppfylla vad som överenskommits i den 
reviderade individuella handlingsplanen. 
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En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en person som 

1. har fyllt 16 men inte 25 år, och 

2. under en period om tre sammanhängande månader varit arbetslös och 
anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. 

En person som arbetar mindre än sitt arbetsutbud får anvisas till garantin endast 
om han eller hon är berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkring. 

Ersättningen till deltagare utformas så att den inte avhåller ungdomar från att välja 
reguljära studier framför arbetslöshet.  

Ersättning till den som deltar lämnas i form av aktivitetsstöd eller 
utvecklingsersättning enligt förordningen om aktivitetsstöd. För att ha rätt till 
utvecklingsersättning ska deltagaren ha fyllt 18 år. 

• Ungdomar med a-kassa kommer att få aktivitetsstöd, men ersättningen 
kommer att trappas ner snabbare än för äldre. Inledningsvis utges 80 % av 
aktivitetsstödet, efter 100 dagar 70 % och efter 200 dagar 65 %. För 
föräldrar mellan 16 och 24 år sänks ersättningen till 70 procent efter 200 
ersättningsdagar. Efter ytterligare 100 dagar sker en sänkning till 65 
procent. 

• Övriga ungdomar som fyllt 18 år får en utvecklingsersättning med samma 
belopp som de skulle ha fått vid studier. Det innebär att ersättningen 
motsvarar studiebidraget tom. det första kalenderhalvåret det år de fyller 
20 år. Därefter får de en ersättning som motsvarar bidragsdelen inom 
studiemedlet.  

• Ungdomar 16 - 17 år får ingen ersättning om det inte har kvalificerat sig 
för a-kassa och därmed är berättigade till aktivitetsstöd. 

Innehållet i jobbgarantin ska täcka den enskildes arbetsutbud och kommer 
inledningsvis - under en tidsrymd på minst 3 månader – att omfatta: 

- fördjupad kartläggning  
- studie- och yrkesvägledning  
- jobbsökaraktiviteter med coachning.  

Därefter kommer aktiviteterna att kombineras med 
- arbetspraktik  
- utbildning.  

Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats. Arbetspraktik får anordnas av 
den som länsarbetsnämnden ingår överenskommelse om arbetspraktik med. Sådan 
arbetspraktik får sålunda anordnas av kommuner och landsting om 
överenskommelse har gjorts med arbetsmarknadsmyndigheten. 

Aktiviteterna inom jobbgarantin för ungdomar får genomföras i 
länsarbetsnämndens regi eller upphandlas.  
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Möjligheterna för t.ex. kommuner att genomföra aktiviteter inom jobbgarantin 
kommer att regleras genom en förordning om kommunal medverkan i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som kommer att träda i kraft den 1 januari 
2008. Särskilt cirkulär kommer att utges om denna förordning. 

Arbetspraktik inom ramen för jobbgarantin för ungdomar får pågå under längst tre 
månader. 

Jobbgarantin för ungdomar är tidsbegränsad till 15 månader. De som då inte har 
arbete är kvalificerade för jobb- och utvecklingsgarantin. 

En deltagare som lämnar jobbgarantin för arbete eller studier ska kunna återgå till 
insatsen om han eller hon inte hunnit uppfylla ett nytt arbetsvillkor. 

Det finns också en regel om vad som ska gälla om någon avvisar en anvisning till 
jobbgarantin. Ogiltig frånvaro eller annan misskötsamhet inom jobbgarantin bör 
medföra sanktioner enligt regler jämförbara med dem som gäller vid deltagande i 
aktivitetsgarantin. 

Observera! 

Enligt AMS anvisningar gäller att en ungdom som vid ikraftträdandet av 
jobbgarantin för ungdomar, som inte fyllt 25 år och deltar i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program, får fullfölja programmet. Äldre föreskrifter 
gäller då fortfarande. Vid anvisningstidens slut anvisas de ungdomar till 
jobbgarantin som uppfyller övriga villkor för anvisning. 

Senast den 31 maj 2008 ska ungdomar anvisas programmet om de redan vid 
ikraftträdandet uppfyller villkoren för anvisning. 

Frågor om jobbgarantin för ungdomar besvaras av Vivi Jacobson-Libietis , 
Torgny Ljungkvist och Tor Hatlevoll, Avdelningen för Lärande och 
Arbetsmarknad och  

Frågor om försäkringsskydd m.m. besvaras av Lars-Gösta Andréen, Avdelningen 
för arbetsgivarpolitik, Förhandlingssektionen. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad 

 

 

Britta Rundström 

 Torgny Ljungkvist 
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