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Faktablad för arbetssökande Resebidrag

Resebidrag
Ska du på en anställningsintervju hos en arbetsgivare som finns på
annan ort i Sverige än där du bor, i ett annat EU/EES-land eller i
Schweiz? Om du uppfyller vissa villkor kan Arbetsförmedlingen
betala hela eller delar av din kostnad för resa och logi. Vi måste dock
alltid godkänna din resa innan den bokas.

Kan jag få ersättning?
Du kan få ersättning för en intervjuresa om


du har fyllt 20 år och är eller riskerar att bli arbetslös



du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen



du har svårt att få arbete i närheten av din bostad



du kan visa oss att arbetsgivaren har kallat dig till en
anställningsintervju hos dem



Arbetsförmedlingen har bedömt att besöket är nödvändigt för att
du ska kunna få anställningen



annonsen till arbetet finns på Eures hemsida, i Platsbanken eller i
motsvarigheten till Platsbanken i det EU/EES-land där du söker
arbete.

Hur ansöker jag?
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Du kontaktar din arbetsförmedling eller ringer oss på 0771-416 416 för
ansökan och om du har frågor. För att vi ska hinna boka din resa vill vi
helst ha din ansökan senast två dagar före resan om du ska resa inom
Sverige och senast fyra dagar före resan om du ska resa inom övriga
EU/EES-länder.

Arbetsförmedlingen
113 99 Stockholm

Besöksadress
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Sida 2 (2)
Datum

Faktablad för arbetssökande
Resebidrag

2018-11-23

Hur bokar jag min resa?
Om din ansökan blir godkänd kan vi hjälpa dig att boka flygresa inom
hela EU/EES och Schweiz och tågresa inom Skandinavien. Andra resor
bokar du själv efter att din ansökan har blivit godkänd och du får då
ersättning i efterhand om du lagt ut pengar själv. Arbetsförmedlingen
Resor hjälper dig med din resa. Du kan ringa dem på 0771-416 416.

Hur mycket kan jag få i ersättning?
Du kan få ersättning för resan till intervjun och i vissa fall även
boendekostnaden om du inte kan återvända hem samma dag. Som mest
kan du totalt få 2 500 kronor. Om du åker med egen bil till
anställningsintervjun ersätts du med högst 185 öre per kilometer. Vi kan
inte betala kostnader som är lägre än 50 kronor.

Hur får jag min ersättning om jag har lagt ut pengar
själv?
Om du har fått en intervjuresa godkänd som du själv ska boka, begär du
ersättningen via Mina sidor på www.arbetsformedlingen.se genom att
logga in med e-legitimation. Kom ihåg att spara kvitton på dina utlägg.
Om du inte har e-legitimation, kontaktar du oss på 0771-416 416 eller
utbetalning@arbetsformedlingen.se, som skickar en rekvisition till dig.

Vad händer om jag ger er felaktiga uppgifter?
Om du ger oss felaktiga uppgifter och får ersättning från oss kan du bli
återbetalningsskyldig.

Regler
Förordning (SFS 2015:500) om resebidrag

Vill du veta mer?
Ring oss på 0771-416 416 om du är intresserad och vill veta mer. Du kan
också besöka din närmaste arbetsförmedling eller gå in på vår webb-plats
www.arbetsformedlingen.se

