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Föreskrifter om ändring i 
Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 
2010:3) om etableringsersättning; 

beslutade den 29 april 2011 

Arbetsförmedlingen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 25 § 

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

om Arbetsförmedlingens föreskrifter om etableringsersättning  

dels att 3, 4 och 9 §§ ska ha följande lydelse,  

dels att det i föreskriften ska införas fyra nya paragrafer, 13 – 16 §§, med 

följande lydelse. 

 

Ansökan om ersättning 

3 §1  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.  

4 §2  Arbetsförmedlingen får, utan ansökan från den nyanlände, besluta om 

etableringsersättning för längre tid om detta föranleds av att slutdatum för 

etableringsplanen har senarelagts. 

Frånvaro 

9 §3  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.  

                                                             

1 Senaste lydelse AFFS 2010:3 

2 Senaste lydelse AFFS 2010:3 

3 Senaste lydelse AFFS 2010:3 
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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, eller 

- flytt. 

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

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. 

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.   

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 §.  

___________________ 

 

Denna författning träder i kraft den 16 maj 2011. 

På Arbetsförmedlingens vägnar 

 

 

Angeles Bermudez-Svankvist 

      Catharina Sojde  

      (Juridiska avdelningen) 
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