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Socialförvaltningen
Vuxengruppen

Riktlinjer för introduktionsersättning
Från och med 2007-11-01
Kommunen får bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utländska
medborgare som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet.
Ett villkor för att introduktionsersättning ska beviljas är att flyktingen förbinder sig att
följa det introduktionskontrakt/plan som fastställs i samråd med flyktingen och
kommunen. Se Bilaga 1.
Den grundläggande målsättningen för insatser inom kommunens flyktingmottagande är
att underlätta den enskildes integrering i det svenska samhället och bereda möjlighet till
egen försörjning.
Sävsjös kommuns riktlinjer bygger på ”lagen om introduktionsersättning för flyktingar
och andra utlänningar” som trädde i kraft den 1 januari 1993, se bilaga 2.
1. Vilka kan erhålla introduktionsersättning?
Personer med uppehållstillstånd och som är mottagna i kommunen enligt ”förordningen
om statlig ersättning för flyktingmottagande” (1990:927) och som vid mottagandet är
fyllda 18 år (20 år om personen bor tillsammans med sina föräldrar) och upp till 60 år.
Personer som flyttar till Sävsjö efter tidigare kommunplacering i annan kommun
(sekundärinflyttade) är berättigade till introduktionsersättning om inflyttningen sker
inom 12 månader från första kommunplacering.
2. Beslut om introduktionsersättning
Vuxengruppens flyktingsekreterare informerar om rätten till introduktionsersättning och
beslutar om densamma. Ett kommunalt beslut om att inte betala ut introduktionsersättning kan överklagas hos länsrätten. Beslut om ersättningens storlek kan inte
överklagas.
3. Introduktionskontrakt/plan
För att erhålla introduktionsersättning krävs av den enskilde att han/hon förbinder sig att
följa ett introduktionskontrakt som fastställs av kommunen tillsammans med den
enskilde. Introduktionskontraktet omfattar i normalfallet en introduktionstid på två år.
Introduktionen består av olika aktiviteter, beroende på personens behov och
förutsättningar.
Aktiviteterna motsvarar i normalfallet heltidssysselsättning. Överenskomna aktiviteter
ska, utifrån individens förutsättningar, påbörjas snarast möjligt.
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Aktiviteterna är:
•
•
•
•

Information för nyanlända, kartläggning, utformande av introduktionskontrakt,
uppföljningssamtal
SFI-undervisning på olika kunskapsnivåer
Fortsatt undervisning i svenska och eventuella andra ämnen
Praktik

4. Ersättningsperiod
Ersättningstiden börjar räknas efter planeringstiden. För sekundärinflyttade som
kommer senare än tre månader efter mottagandet i första kommunen räknas
ersättningstiden från mottagandet i första kommunen. För hemmavarande barn som
fyller 20 år efter mottagandet i kommunen räknas ersättningstiden från
mottagningsdatum. Ersättningstidens längd kan variera utifrån olika personers
förutsättningar. Introduktionsersättningen kan dock erhållas i max 24 månader.
5. Introduktionsersättning och barnomsorgsplats
Personer som inte påbörjar eller fullföljer sin introduktion på grund av att man inte sökt,
inte accepterat erbjuden plats eller sagt upp barnomsorgsplats, är inte berättigade till
introduktionsersättning.
6. Avbrott
Vid längre avbrott (mer än en månad) i aktiviteter som överenskommits i
introduktionskontraktet avbryts utbetalningen av introduktionsersättningen.
Introduktionsersättning kan åter beviljas efter avbrott för den tid som återstår av
introduktionstidens 24 månader. Vid föräldraledighet (bara en förälder kan vara
föräldraledig åt gången) avbryts introduktionsersättningen. För att flyktingen återigen
ska vara berättigad till introduktionsersättning efter avslutad föräldraledighet ska
studierna återupptas inom 18 månader från avbrott. Avbrott kan endast göras en gång.
När studierna återupptas görs en revidering av introduktionskontraktet.
Ledighet från två till fyra veckor är acceptabelt om det inte kolliderar med annan
planerad verksamhet.
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7. Introduktionsersättningens storlek
Följande fasta belopp per månad och person gäller för de olika
familjesammansättningarna:
Ensamstående 18-20 år med eget boende

4 700 kr

Inneboende
(Inneboende är hemmavarande barn över 20 år)

2 850 kr

Ensamstående med delat boende

4 800 kr

Ensamstående 20 – 28 år

4 800 kr

Ensamstående 29 år

6 700 kr

Sammanboende utan barn 20 – 28 år

4 800 kr

Sammanboende utan barn 29 år

5 000 kr

Sammanboende med ett barn

5 600 kr

Sammanboende med två eller flera barn

5 800 kr

Ensamstående med ett barn

6 300 kr

Ensamstående med två eller flera barn

6 500 kr

Ensamstående inneboende med barn under 16 år

2 850 kr

•

Flyktingungdom som flyttar från föräldrahemmet ska ha mycket starka skäl för
att beviljas annan ersättning än lägsta nivån (ensamstående 18 – 20 år med eget
boende/inneboende). För ensamstående som på eget initiativ byter till dyrare
bostad tillämpas samma högsta godtagbara boendekostnad som vid ansökan om
försörjningsstöd.

•

Ensamstående inneboende/eget boende med barn under 16 år erhåller 1 173
kronor/barn i ersättning, förutsatt att underhållsstöd ej erhålls från
försäkringskassan.

•

Vid skilsmässa/separation utgår samma ersättning som tidigare till dess att
personerna kan uppvisa att de är folkbokförda på skilda adresser.

8. Utbetalningar
Närvarorapport samt meddelande om förändringar som påverkar introduktionsersättningen, ska lämnas senast den 2: e varje månad till flyktingsekreteraren för att
utbetalning ska ske.
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Flyktingsekreteraren fattar beslut om ersättningen och godkänner närvarorapporten.
Introduktionsersättning utbetalas i förskott den 27: e varje månad via kommunens
lönekontor. Eventuell frånvaro justeras i efterskott.
9. Frånvaro från aktiviteter i introduktionsplanen
•

Ogiltig frånvaro

Vid ogiltig frånvaro från de i introduktionskontraktet överenskomma aktiviteterna dras
från introduktionsersättningen, 145 kronor per heldag och 73 kronor för del av dag som
överstiger en lektion. Vid enstaka frånvarotimmar som upprepas flera gånger samma
rapporteringsperiod, läggs frånvarotimmar ihop och dras från introduktionsersättningen.
•

Giltig frånvaro

Sjukdom: Vid egen sjukfrånvaro gäller en karensdag, det vill säga avdrag med 145
kronor första dagen. Läkarintyg krävs från och med 8: e kalenderdagen för att inga
avdrag förutom karensdagen ska göras. Vid återinsjuknande inom fem kalenderdagar
räknas den nya sjukdomsperioden som en fortsättning på den tidigare och avdrag för ny
karensdag görs inte.
Vård av barn: Vid vård av barn under 12 år gäller ingen karensdag.
Läkarintyg krävs från och med 8:e kalenderdagen.
10 dagars ledighet för fadern vid barns födelse.
Lärare/ledare kan bevilja sammanlagt 3 dagars frånvaro per läsår förutom t.ex. besök
hos myndighet eller tandläkar-/läkarbesök.
Rektor kan godkänna ytterligare 5 dagars frånvaro per läsår.
Kortare frånvaro på grund av personliga skäl sker i samråd med flyktingmottagningen
och skola.
Personer som av olika orsaker inte erhåller hel introduktionsersättning en månad har
möjlighet att ansöka om försörjningsstöd till sin försörjning. Ansökan sker hos
ekonomigruppen, handläggare som endast handlägger försörjningsstöd. Har personen
ogiltig frånvaro ska försörjningsstöd beviljas restriktivt då personen själv inte bidragit
till sin försörjning.
10. Inkomster vid introduktionsersättningen
Introduktionsersättningens relation till andra inkomster anknyter i huvudsak till de
villkor som gäller i arbetslivet. Allmänt barnbidrag och bostadsbidrag påverkar inte
introduktionsersättningens storlek.
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Avdrag från introduktionsersättningen görs om personen uppbär:
•

studiemedel (bidragsdelen)

•

aktivitetsstöd

•

rekryteringsbidrag

Nettolön av förvärvsarbete eller eget företagande överstigande 2 500 kronor per månad
medför avdrag från introduktionsersättningen med resterande belopp.
11. Återbetalningsskyldighet
Den som uppbär introduktionsersättning är skyldig att till flyktingsekreteraren anmäla
förändringar som kan påverka rätten och storleken av ersättningen. För mycket utbetald
introduktionsersättning till följd av att personen inte anmält förändringar före
utbetalning medför återbetalningsskyldighet. Bedrägeri anmäls till polisen.
Lönebesked uppvisas före utbetalning.
12. Medgivande
De uppgifter som registreras i datasystemet ProCapita får vid behov vidareföras till
berörda myndigheter.
Den enskilde har rätt att ta del av de uppgifter som fortlöpande dokumenteras.

Jag intygar härmed att jag erhållit information om reglerna för introduktionsersättning
på mitt eget språk via tolk.

Ort och datum ----------------------------------------------------------------------------------------

Namn

personnummer

6

Introduktionskontrakt
Namn:
Personnummer:
Syftet med introduktionsverksamhet är att jag ska stärka mina möjligheter att bli
självförsörjande.
Som ett led i min introduktion i Sävsjö ska jag delta i följande aktiviteter:
Aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Ovanstående planering har gjorts i samråd med mig och flyktingmottagare. Uppföljning
sker efter hand.
Jag ansvarar för att denna planering följs.
Jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Vuxengruppens datasystem
ProCapita.

Sävsjö kommun

Underskrift

Handläggare

…………………………………

……….…………………………

Tolk närvarande: Ja

Sävsjö kommun
Socialförvaltningen
Flyktingmottagningen

Nej
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Ansökan introduktionsersättning

Härmed ansöker jag/vi om introduktionsersättning enligt de riktlinjer som gäller för
Sävsjö kommun.

Sävsjö den

/

Namn:
Personnr:

Namn:
Personnr:

Namn:
Personnr:

Namn:
Personnr:

Namn:

Personnr:

Beviljas/Avslag
Motivering
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Underskrift Tjänsteman -----------------------------------------------------Namnfötydligande

------------------------------------------------------

