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 Åtgärder (utan att anställa) för ideella föreningar  

Arbetsförmedling  

Jobb- och utvecklingsgarantin  

Arbetsträning - som längst 3 månader för ungdomar. För övriga inkl. etableringsprogrammet kan den 

vara som längst 6 respektive 12 månader. Merkostnadsersättningen 150 kronor per dag för till exempel 

kostnader för handledning, deltagarens arbetsplats, utrustning och arbetskläder.  

Förstärkt arbetsträning - som längst 6 månader för ungdomar. För övriga inkl. etableringsprogrammet 

kan den vara som längst 12 månader. Merkostnadsersättning på 300 kronor. Vid fördjupad bedömning 

får man ytterligare 200 kronor per närvarodag i upp till tre månader.  

Praktik -Arbetssökande kan göra praktik hos privata och offentliga arbetsgivare samt ideella 

organisationer. Det finns fyra olika sorters praktik som förmedlas via Arbetsförmedlingen: arbetspraktik 

(kan pågå upp till sex månader), prova på-plats, yrkeskompetensbedömning eller praktisk 

kompetensutveckling. Ingen ekonomisk ersättning till förening.  

Malmö stad  
Ung i sommar- arrangerar varje år fyra veckors praktik mellan juni och augusti för unga Malmöbor 13–19 

år. Ingen ekonomisk ersättning till förening - Språksommar är ett pilotprojekt inom Ung i sommar, som 

riktas till språkintroduktionselever 16–19 år i Malmö. 

Praktikservice - Praktikplatser för unga Malmöbor som komplement till studier.  

Praktikmatchning - Praktikmatchning riktar sig till Malmöbor 18–64 år som är inskrivna på Malmö stads 

arbetsmarknadsavdelning.  

 

Prao Malmö -En veckas prao under skolterminen för åttondeklassare på kommunala skolor.  

 

Vägen in - Praktik med coachstöd för utrikesfödda Malmöbor 18–29 år. Praktiken är på 3 månader och 

kan kombineras med SFI-studier. 

 

Praktik vid events  

I nära samarbete med eventarrangörer erbjuder vi unga Malmöbor, 16–19 år, nya erfarenheter, och nya 

kontakter via vår app Praktik vid Events. Ingen ekonomisk ersättning till förening.  

 

Till dig som arbetsgivare:  

Vill du erbjuda praktikplats? Välkommen att kontakta malmostad@malmo.se 
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Kriminalvården  

Frivården – Det är den del av Kriminalvården som ansvarar för påföljder i frihet. En stor del av frivårdens 

arbete handlar om övervakning. Frivården övervakar både de klienter som blir villkorligt frigivna från 

fängelse och de som döms till skyddstillsyn, också när den kombineras med föreskrift om samhällstjänst.  

Samhällstjänst - samhällsnyttigt och oavlönat arbete på fritid. Frivården beslutar var samhällstjänsten ska 

utföras. Det är ideella föreningar, hjälporganisationer, kommunal verksamhet och kyrkor som tar emot 

klienter för samhällstjänst. Ingen ersättning till förening.  

Unga i frivården- Personer under 15 år kan inte dömas för brott och ungdomar mellan 15 och 17 år är 

ovanliga i kriminalvården. De döms i första hand till sluten ungdomsvård och blir då intagna på 

ungdomshem som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS).  

Försäkringskassan  

Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Arbetsträning – för en anställd som har varit sjukskriven en längre tid och behöver särskilda insatser för 

att underlätta återgången till ordinarie arbete. Ingen ekonomisk ersättning till förening.  

Arbetsprövning - en av Försäkringskassans utredningsåtgärder. Den anställda kan arbetspröva på den 

egna arbetsplatsen, på en annan arbetsplats eller hos någon som Försäkringskassan köpt en utredning av.  

  

 

Källor: 

  

Arbetsförmedlingen  

Jobb- och utvecklingsgarantin  

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001128/job_ag.pdf  

 

Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare.   

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000488/praktik_ag.pdf  

 

Malmö stad  

Praktik  

https://malmo.se/praktik 

 

Kriminalvården  

http://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-

hakte/frivard/samhallstjanst/ 

 

Försäkringskassan  

 https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukdom/arbetslivsinriktad-rehabilitering 
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