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Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas 
Jobb- och utvecklingsgarantin, som infördes i juli 2007, var en viktig åtgärd i re-
geringens satsning på långtidsarbetslösa. Regeringen aviserade redan från start att 
man skulle återkomma med förslag på insatser för deltagare som inte fått något 
jobb efter 450 dagar, dvs. under de två första faserna i garantin. I april 2009 be-
räknas de första deltagarna nå fas tre. Den långsiktiga målsättningen med insat-
serna är även i fas 3 att deltagarna ska komma tillbaka i arbete. 

I detta cirkulär redogörs för utformningen av fas 3 och gällande regelverk. 

Målgrupp för fas 3 

Alla som har förbrukat aktivitetsstöd i 450 dagar under de två första faserna i 
jobb- och utvecklingsgarantin ska anvisas till fas 3.  

Målgruppen består, enligt information från Arbetsförmedlingen, av ungefär lika 
många kvinnor som män. Många är äldre (>55 % är 50 år eller äldre), mer än var 
tredje har ett dokumenterat funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga 
och utbildningsnivån är relativt låg (30 % har högst grundskoleutbildning). Var 
tredje deltagare är utrikesfödd. 

AF:s roll  

Arbetsförmedlingen (AF) ansvarar för jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas 
och det är deras uppgift att hitta lämplig sysselsättning åt de arbetssökande.  

Sysselsättning kan anordnas hos offentliga eller privata arbetsgivare, sociala före-
tag eller ideella organisationer. AF har bildat anordnargrupper på både central och 
lokal nivå. Dessa består av olika intressenter med lokal och regional kännedom.  
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AF och Försäkringskassan kommer att utarbeta rutiner för att – inom en snar 
framtid – på elektronisk väg kunna identifiera vilka arbetssökande som kan bli 
aktuella för fas 3. Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstöd till samtliga 
deltagare under jobb- och utvecklingsgarantins två första faser skickar information 
till arbetsförmedlingen när någon fått aktivitetsstöd i 380 dagar. AF meddelar då 
de arbetssökande per brev hur många dagar de fått aktivitetsstöd. 

Åtgärdens utformning 

Sysselsättningen ska motsvara den tid som den arbetssökande står till förfogande 
för arbete. Den som söker arbete på heltid ska således ha sysselsättning på heltid. 
En deltagare kan ha flera sysselsättningsperioder under sitt deltagande i fas tre. 
Fas 3-insatserna får pågå i högst två år, därefter ska det ske en omprövning. Under 
hela fas 3-perioden ska den arbetssökande fortsätta att söka jobb med stöd av AF. 

Fas 3 är en sysselsättningsåtgärd och ska därför inte innehålla inslag av utbild-
ning. Den enskilde kan dock få introduktionsinsatser och kompetensutveckling 
under sin sysselsättning. 

Ersättning till deltagaren 

I jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas skiljer sig ersättningen åt mellan dem 
som kvalificerat sig för arbetslöshetsersättning och övriga:  

• Arbetssökande som, innan anvisningen till jobb- och utvecklingsgarantin, 
har fått arbetslöshetsersättning, enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring, är berättigade till fortsatt aktivitetsstöd 

• Arbetssökande, som inte hade arbetslöshetsersättning innan anvisningen 
till jobb- och utvecklingsgarantin, är inte berättigade till aktivitetsstöd un-
der fas 3. 

De sökande får meddelande från Försäkringskassan när deras sista aktivitetsstöds-
dag är utbetalad. 

Om en person, som är anvisad till jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas, ansö-
ker om försörjningsstöd får kommunen i sedvanlig ordning pröva om hon/han 
uppfyller villkoren för att få ekonomiskt bistånd. 

SKL har i remissvar och i överläggningar med arbetsmarknadsdepartementet 
hävdat att: 

- Staten fullt ut ska finansiera arbetsmarknadspolitiska insatser, inklusive ersätt-
ningen till enskilda personer i åtgärder.   
- Samtliga deltagare i fas 3 ska vara tillförsäkrade en statlig ersättning.  
- Ersättningen i fas 3 ska vara samma för dem som har resp. inte har haft arbets-
löshetsersättning.  
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- Ersättningen till den enskilde ska vara högre än ekonomiskt bistånd, men att 
ersättningen inte bör ligga på en nivå som gör att de ekonomiska incitamenten att 
ta ett reguljärt arbete försvinner.  

Anordnarna 

Privata och offentliga arbetsgivare, sociala företag och ideella organisationer kan 
vara anordnare av sysselsättning i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. 

Anordnare ska till AF ange vilka uppgifter fas 3-deltagare ska utföra. Sysselsätt-
ningen får inte konkurrera med ordinarie arbete utan ska bestå av arbetsuppgifter 
som annars inte skulle bli utförda. Anordnaren får inte utan AF:s medgivande pla-
cera den arbetssökande hos en annan arbetsgivare, förening, organisation eller 
annat företag. 

Anordnarna ska inte betala lön, arbetsgivaravgifter eller försäkringar. Anordnarna 
kommer från AF att få ekonomiskt stöd med 225 kr/person och anvisningsdag1 för 
att täcka kostnader för handledare, arbetsutrustning m.m.  

Anordnaren ansvarar för introduktion på arbetsplatsen, handledning, arbetsutrust-
ning samt nödvändiga skyddskläder och -utrustning. 

Samtliga deltagare i fas 3 kommer att vara försäkrade för arbetsskada, sveda och 
värk, dödsfall m.m. samt för skador som deltagaren vållar under sin sysselsätt-
ning. Anordnaren ansvarar för att arbetsmiljökraven är uppfyllda. 

Lagar och förordningar 

Förordning (2007:414) om Jobb- och utvecklingsgarantin  
Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program 
Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd 
Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 

Verkställighet 

AF har i uppdrag att meddela de föreskrifter som behövs för att genomföra jobb- 
och utvecklingsgarantins tredje fas. 

                                                 
1 SKL har hävdat och fått gehör för att ersättning ska utgå per anvisningsdag – och inte närvarodag 
– eftersom anordnarna har kostnader för handledare, lokaler m.m. även då den som anvisats till 
åtgärden är frånvarande t.ex. på grund av sjukdom. 
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Frågor 

Frågor om jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas kan ställas till Tor Hatlevoll, 
Åsa Karlsson, Torgny Ljungkvist och Vivi Jacobson-Libietis, Avdelningen för 
lärande och arbetsmarknad, telefon 08-452 70 00 (vx). 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad 

 

 

Per-Arne Andersson  

 

 

     Vivi Jacobson-Libietis 
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