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Detta dokument har sammanställts i informationssyfte och innehåller en 

fulltextversion av föreskriften. Om den skiljer sig åt från den ursprungliga 

lydelsen och dess ändringar, så är det grundtexterna som gäller. För uppgift 

om ikraftträdande och fotnoter; se respektive föreskrift.  

Arbetsförmedlingens föreskrifter om 

etableringsersättning 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna författning tillämpas vid prövning av etableringsersättning enligt 

förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare. 

Ansökan om ersättning 

2 § Ansökan om etableringsersättning görs på blankett som fastställs av 

Arbetsförmedlingen. 

3 § Arbetsförmedlingen får, utan ansökan från den nyanlände, besluta om 

ändrad etableringsersättning om detta föranleds av 

— att den nyanlände påbörjar deltagande i aktiviteter som ingår i en 

etableringsplan, 

— att etableringsplanen har ökat i omfattning, eller 

— att förvärvsarbete har lagts till eller tagits bort som aktivitet i 

etableringsplanen. (AFFS 2011:4) 

4 § Arbetsförmedlingen får, utan ansökan från den nyanlände, besluta om 

etableringsersättning för längre tid om detta föranleds av att slutdatum för 

etableringsplanen har senarelagts. (AFFS 2011:4) 

Anmälningsskyldighet 

5 § För att etableringsersättning för deltagande i aktiviteter ska lämnas, ska 

den nyanlände varje månad lämna försäkran om sitt deltagande i aktiviteter 

enligt etableringsplan samt orsakerna till eventuell frånvaro, på 

Arbetsförmedlingens blankett "Månadsredovisning för etableringsersättning". 

6 § Försäkran vid frånvaro på grund av sjukdom ska göras på 

Arbetsförmedlingens blankett "Månadsredovisning för etableringsersättning". 
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AFFS 2010:3 Frånvaro 

7 § En ersättningsdag med etableringsplan på 

— heltid motsvarar 8 timmar, 

— 75 % motsvarar 6 timmar, 

— 50 % motsvarar 4 timmar, och 

— 25 % motsvarar 2 timmar. 

8 § Beräkning av nedsättning av etableringsersättning på grund av frånvaro 

görs utifrån frånvaro i antal hela timmar. 

9 § Vid nedsättning av etableringsersättning medför en timmes frånvaro från 

aktiviteter som ingår i etableringsplan att ersättningen sätts ned med 1/8 av 

ersättningen på heltid per dag som anges i 2 kap. 2§ 1 förordningen 

(2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare. (AFFS 2011:4) 

10 § Procentuell frånvaro som ska ligga till grund för nedsättning av 

etableringstillägg och bostadsersättning avrundas nedåt till ett procenttal 

med en decimal. 

11 § Etableringsersättning vid frånvaro på grund av sjukdom, lämnas tidigast 

från och med den dag sjukanmälan har gjorts till Arbetsförmedlingen. 

Ersättning får dock lämnas om det funnits godtagbara skäl till att 

sjukanmälan inte har gjorts eller att det i övrigt finns särskilda skäl till att 

lämna ersättning. 

12 § Etableringsersättning vid frånvaro på grund av tillfällig vård av barn, 

lämnas tidigast från och med den dag anmälan om frånvaro har gjorts till 

Arbetsförmedlingen. Ersättning får dock lämnas om det funnits godtagbara 

skäl till att anmälan inte har gjorts eller att det i övrigt finns särskilda skäl till 

att lämna ersättning. 

13 § Med godtagbart skäl för uppehåll i de aktiviteter som ingår i 

etableringsplanen avses kortvarig ledighet för 

— läkarbesök, 

— allvarligare sjukdomsfall, dödsfall och begravning inom egen familj eller 

närmaste släktkretsen, 

— flytt, eller 

— utlandsvistelse i syfte att hämta sitt barn som fått uppehållstillstånd på 

anknytning i enlighet med 5 kap. 3 § första stycket 2 — 3 utlänningslagen 

(2005:716). 

Andra kortvariga ledigheter kan även godtas om det finns särskilda skäl. 

(AFFS 2012:1) 

14 § Med den egna familjen och den närmaste släktkretsen avses den 

nyanländes make/sambo/partner/ barn, föräldrar, syskon, mor- och 

farföräldrar, svärson, svärdotter och barnbarn. Detsamma gäller barn och 

föräldrar till den nyanländes make/sambo/partner. (AFFS 2011:4) 



 

3 

AFFS 2010:4 15 § Med sammanhängande tid enligt 2 kap. 17 § förordningen (2010:407) 

om ersättning till vissa nyanlända invandrare avses på varandra följande 

dagar med en eller flera timmars frånvaro per dag. (AFFS 2011:4) 

16 § Dagar utan förväntad närvaro likställs frånvarodagar vid beräkningen av 

sammanhängande tid enligt 2 kap. 17 § förordningen (2010:407) om 

ersättning till vissa nyanlända invandrare. 

Detsamma gäller dagar då den sökande inte kunnat delta i aktiviteter det 

antal timmar som motsvarar en ersättningsdag enligt den nyanländes 

etableringsplan. 

Bestämmelser om vilket antal timmar som motsvarar en ersättningsdag finns 

i 7 §. (AFFS 2011:4) 
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