Svenska
Etableringsersättning

Etableringsersättning
för dig som är ny i Sverige

Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

När gäller etableringsersättning?
När du och din arbetsförmedlare gör din etableringsplan har du rätt till etableringsersättning. Du kan även få etableringsersättning när du genomför din etableringsplan.
En etableringsplan innehåller aktiviteter som ska stödja dig att så snabbt som möjligt
lära dig svenska, få ett arbete och klara din egen försörjning.

Ansökan om etableringsersättning
Det är vi på Arbetsförmedlingen som tar beslut om etableringsersättning efter att du har
lämnat in en ansökan till oss.
Blanketten för ansökan om etableringsersättning får du av oss på Arbetsförmedlingen.

Meddela bankkonto
Du måste meddela Försäkringskassan vilket bankkonto du vill ha din etableringsersättning
insatt på. Det gör du genom att skicka in blankett 5605, uppdrag kontoinsättning, till
Försäkringskassan. Vi på Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig att fylla i blanketten.

När gäller inte etableringsersättning?
Du kan inte få etableringsersättning om du får bidrag från Migrationsverket enligt
Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Du kan inte heller få etableringsersättning när du får
• sjuk- eller aktivitetsersättning
• sjukpenning
• rehabiliteringspenning
• havandeskapspenning
• föräldrapenning
• tillfällig föräldrapenning
• arbetsskadelivränta
• närståendepenning
• smittbärarpenning
• sjuklön
Du har inte rätt till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) under tiden du
får etableringsersättning.

1

Ersättningens storlek
Ersättning när du gör en etableringsplan
Du har rätt till etableringsersättning när du och din arbetsförmedlare gör en etableringsplan. Ersättningen är 231 kr per dag, fem dagar per kalendervecka. Ersättningen betalas
ut två gånger i månaden.

Ersättning under tiden du deltar i aktiviteter
När du deltar i aktiviteterna som ingår i din etableringsplan får du en etableringsersättning, som är högst 308 kronor per dag Du får ersättning för fem dagar per kalendervecka
och ersättningen betalas ut en gång i månaden. Ersättningens storlek beror på omfattningen på din etableringsplan.

Ersättning om du har barn eller hög hyra
I vissa fall har du rätt till ersättning från Försäkringskassan om du har barn eller höga hyreskostnader. Du kan då ansöka om bostadsersättning eller etableringstillägg från Försäkringskassan.
Vi på Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig att fylla i ansökan men det är Försäkringskassan som bestämmer om du kan få dessa ersättningar.

Etableringsersättningen kan minska om du arbetar
Om du har arbete som en aktivitet i din etableringsplan minskas din etableringsersättning i samma omfattning som du arbetar.
Om du har ett arbete som inte ingår i din etableringsplan, påverkas däremot inte din
etableringsersättning.

Du måste lämna en månadsredovisning för att
etableringsersättning ska betalas ut
Efter varje månads slut måste du meddela oss på Arbetsförmedlingen att du har varit
närvarande på dina aktiviteter och berätta varför du eventuellt varit borta. Det gör du på
en blankett som heter Månadsredovisning för etableringsersättning som du får av oss på
Arbetsförmedlingen. Du måste också se till att anordnaren av dina aktiviteter undertecknar månadsredovisningen.
Du kan inte få ersättning för en månad i förväg eller innan du har lämnat in din månadsredovisning. Det är du som ansvarar för att månadsredovisningen lämnas till oss på
Arbetsförmedlingen.
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Vad gäller vid frånvaro?
Om du är frånvarande kan du bara behålla din etableringsersättning om din frånvaro beror på sjukdom, vård av barn eller om vi på Arbetsförmedlingen har beviljat ledigheten.
Frånvaron får inte vara längre än 30 sammanhängande dagar.
Ogiltlig frånvaro och långvarig frånvaro som är längre än 30 sammanhängande dagar
innebär även en nedsättning av etableringstillägg och bostadsersättning om du har det.
Om du är frånvarande måste du anmäla det till oss på Arbetsförmedlingen i förväg
eller din första frånvarodag. Om du inte gör det riskerar du att inte få ersättning för tiden
du är borta. Du ska redogöra för din frånvaro på blanketten Månadsredovisning för etableringsersättningen.

Vad gäller när du blir sjuk?
Karensdag
Den första dagen du är sjuk är en karensdag. Karensdag innebär att du inte får någon
ersättning den dagen. Du kan aldrig få avdrag för mer än tio karensdagar under en tolvmånadersperiod.
Om du inom fem dagar efter en sjukperiod blir sjuk igen dras ingen ny karensdag.
Om du är sjuk en längre period än 30 sammanhängande dagar upphör din etableringsersättning. Om du efter 30 dagar blir frisk och återgår till aktiviteter får du etableringsersättning igen.

Sjukanmälan
När du blir sjuk måste du kontakta oss på Arbetsförmedlingen och anmäla detta. Anmälan
måste du göra första dagen du blir sjuk.

Sjukförsäkran
Om du har varit sjuk ska du lämna uppgifter om sjukdomen och hur sjukdomen har
påverkat din förmåga att delta i aktiviteter. Det gör du på blanketten Månadsredovisning
för etableringsersättning.

Läkarintyg
Om du är sjuk längre än sju dagar efter sjukanmälan, ska du lämna in ett läkarintyg till
oss på Arbetsförmedlingen. Läkarintyget ska visa att du inte kan delta i aktiviteter som
ingår i etableringsplanen på grund av sjukdom. För att få ett läkarintyg måste du besöka
din vårdcentral och prata med en läkare.
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Vård av barn (VAB)
När du vårdar sjukt barn under tolv år har du rätt till etableringsersättning. Ersättningen
utgår inte om du är borta för vård av barn i mer än 30 sammanhängande dagar.
Du kan i vissa fall även stanna hemma för vård av barn upp till att barnet blir 16 år. Exempelvis vid allvarlig sjukdom, funktionsnedsättning eller om du måste följa med ditt barn
till läkare. Det finns fler skäl och samtliga måste godkännas av din arbetsförmedlare. Prata
med din arbetsförmedlare om du är osäker.
När ditt barn blir sjuk måste du kontakta oss på Arbetsförmedlingen och anmäla
detta. Anmälan om vård av barn ska göras till oss den första dagen du är förhindrad att
delta i aktiviteter.

Beviljad ledighet
När vi på Arbetsförmedlingen har beviljat dig ledighet sker ingen minskning av etableringsersättningen. Skäl till beviljad ledighet kan till exempel vara läkarbesök, allvarligare
sjukdomsfall för närstående, dödsfall för närstående, begravning, bouppteckning, arvskifte, flytt, besök på Försäkringskassan eller handläggare på kommunen eller uppkörning för körkort när sådant krävs för det kommande yrket. Du kan även i vissa fall få
beviljad ledighet för att hämta egna barn i utlandet.
Ledigheten ska beviljas av din arbetsförmedlare.

arbetsformedlingen.se | 0771-416 416 | vardagar 8-22, lördag och söndag 10-16
Vi ser fram emot att träffa dig!
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