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Tillämpningsföreskrifter för Sveriges Ingenjörers Utlandsfond 
Fastställda av förbundsstyrelsen 2016-09-16, ändrade 2021-12-15. 

Gäller fr o m 2021-12-16 

Ändamål 

Sveriges Ingenjörers Utlandsfond har till ändamål att ge ekonomisk hjälp till arbetslösa medlemmar i 

Sveriges Ingenjörer, som efter utlandstjänstgöring inte är berättigade till ersättning från erkänd 

arbetslöshetskassa.  

1 § Rätt till ersättning 

Yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer har rätt att ansöka om ersättning enligt dessa 

tillämpningsföreskrifter. 

2 § Förvaltning 

Sveriges Ingenjörers Utlandsfond utgör en del av Sveriges Ingenjörer och förvaltas av dess 

förbundsstyrelse.   

3 § Verksamhetsområde 

Sveriges Ingenjörers Utlandsfonds verksamhetsområde är, med undantag för vad som anges i 9 §, 

begränsat till i Sverige yrkesverksamma medlemmar som efter tjänstgöring i utlandet återkommer till 

Sverige som arbetslösa och inte har rätt till arbetslöshetsersättning från Akademikernas Erkända 

Arbetslöshetskassa (AEA). 

4 § Grundvillkor 

För att kunna erhålla ersättning gäller att medlemmen 

 

1. efter avlagd examen eller som yrkesverksam medlem haft en anställning under minst 6 

månader i Sverige och inom ramen för denna anställning utfört arbete som haft anknytning 

till hans eller hennes ingenjörsexamen; 

2. direkt före startdatumet för utlandstjänstgöringen har varit både yrkesverksam medlem i 

Sveriges Ingenjörer och bosatt i Sverige under minst 12 månader; 

3. under utlandsvistelsen utan avbrott varit fortsatt yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer 

och under minst 6 månader utfört arbete som haft anknytning till hans eller hennes 

ingenjörsexamen; 

4. vid hemkomsten och vid tiden för ansökan om ersättning fortsatt är yrkesverksam medlem i 

Sveriges Ingenjörer samt står till den svenska arbetsmarknadens förfogande genom att vara 

anmäld och under hela ersättningsperioden vara fortsatt anmäld vid Arbetsförmedlingen 

samt vara aktivt arbetssökande (vilket innebär att medlemmen ska ha sökt minst fem arbeten 

per kalendermånad som redovisas i månadsrapporten). 

 

Medlem som arbetat i ett land inom EU/EES eller Schweiz och som själv valt att inte ansluta sig till 

erkänd arbetslöshetskassa i arbetslandet kan inte beviljas ersättning från Sveriges Ingenjörers 

Utlandsfond. 

 

Medlem som, uppfyller grundvillkoren enligt denna paragraf dock utan att själv tjänstgöra 

utomlands, och som följer med familjemedlem eller annan nära anhörig utomlands kan ansöka om 

ersättning från Sveriges Ingenjörers Utlandsfond. Medlem som på medföljandegrund beviljas 

ersättning har rätt till ett ersättningsbelopp motsvarande den av AEA fastställda högsta dagpenningen 

före skatt, men har inte rätt till ersättning från Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring. 
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5 § Karenstid 

För medlem som blivit arbetslös efter arbete utomlands gäller en karenstid om 2 månader. Först efter 

karenstiden kan en ersättningsperiod påbörjas. Karenstiden räknas från och med den dag då 

medlemmen anmälde sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. 

6 § Ersättning 

Ersättningsbeloppet per ersättningsdag motsvarar den av AEA fastställda högsta dagpenningen före 

skatt. 

 

Ersättningen utgör ett periodiskt understöd och är en skattepliktig intäkt för mottagaren på samma 

sätt som en arbetsinkomst. Sveriges Ingenjörer innehåller preliminärskatt innan utbetalning sker. 

Ersättningen är inte pensionsgrundande. 

 

Medlem som har rätt till ersättning från Sveriges Ingenjörers Utlandsfond har också rätt till 

ersättning från Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring i motsvarande antal ersättningsdagar. 

Ersättningen från inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från Sveriges Ingenjörers 

Utlandsfond och motsvarar vad som gäller för förbundets ordinarie inkomstförsäkring. 

 

Medlem som uppbär ersättning med stöd av dessa tillämpningsföreskrifter ska självmant anmäla 

sådana förhållanden som anges i 12 §. Om förhållandena så kräver kan ersättningsbeloppen 

nedsättas. Likaså kan ersättningstidens längd minskas. Härutöver kan de inskränkningar i 

ersättningsrätten göras som bedöms vara påkallade i det enskilda fallet. 

7 § Ersättningsperiod 

Ersättning utges maximalt under en period vars längd motsvarar den som gäller för Sveriges 

Ingenjörers ordinarie inkomstförsäkring (ersättningsperiod). 

 

För att en ny ersättningsperiod ska inträda krävs att medlemmen dessförinnan under minst 6 månader 

innehaft en anställning som uppfyller grundvillkoren. 

 

Rätten till ersättning upphör vid utgången av månaden före den under vilken medlemmen fyller 

65 år. 

8 § Ansökan om ersättning 

Ansökan om ersättning ska ske skriftligen. I ansökan ska medlemmen ange vilken typ av anställning 

han eller hon haft utomlands, orsaken till att anställningen upphörde samt skälen till varför han eller 

hon valt att flytta tillbaka till Sverige. 

 

Till ansökan ska bifogas ett intyg som utvisar den tid medlemmen arbetat hos sin senaste 

arbetsgivare samt ett curriculum vitae utvisande övriga arbeten som medlemmen haft. 

 

Medlem som avser att ansöka om ersättning från Sveriges Ingenjörers Utlandsfond ska begära 

inträde i AEA direkt vid hemkomsten till Sverige. Till ansökan om ersättning enligt dessa 

tillämpningsföreskrifter ska bifogas en kopia av AEA:s beslut avseende inträdet. För det fall att AEA 

avslår inträdesbegäran ska medlemmen på nytt ansöka om inträde i AEA när han eller hon efter 

hemkomsten får sitt första arbete i Sverige. 
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Till styrkande av att han eller hon inte har rätt till arbetslöshetsersättning från AEA ska medlemmen 

till sin ansökan om ersättning bifoga en kopia av AEA:s beslut om avslag avseende rätt till 

arbetslöshetsersättning. 

 

Medlem som ansöker om ersättning ska, utöver vad som ovan framgår av denna paragraf, skicka in 

de handlingar som handläggande tjänsteman vid Sveriges Ingenjörer behöver för att fatta beslut i ett 

ärende. 

9 § Efterskydd 

Yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer som återkommer till Sverige efter tjänstgöring i 

utlandet omfattas av ett efterskydd enligt följande. Under förutsättning att medlemmen efter 

hemkomsten till Sverige har haft en visstidsanställning som uppfyller villkoren för ersättning från 

AEA, men inte villkoren för ersättning från Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring, har medlemmen 

rätt till ersättning enligt dessa tillämpningsföreskrifter. Efterskyddet upphör vid den tidpunkt då 

medlemmen uppfyller villkoren för ersättning från Sveriges Ingenjörers ordinarie inkomstförsäkring 

eller, under alla omständigheter, då 12 månader förflutit från det att medlemmen efter 

utlandstjänstgöringen tillträdde sin första anställning i Sverige. 

10 § Ersättningsdagar 

Ersättning utges endast för arbetsdagar, det vill säga för högst fem dagar i veckan (ersättningsdagar). 

 

Ersättning utges inte för dag då ersättning från allmän försäkring utges. 

11 § Avstängning på grund av självförvållad arbetslöshet 

Medlem kan avstängas från ersättning vid självförvållad arbetslöshet om det är påkallat i det enskilda 

fallet. 

12 § Återbetalningsskyldighet 

Ersättning som med stöd av dessa tillämpningsföreskrifter utgivits till medlem för tid då han eller 

hon inte stått till den svenska arbetsmarknadens förfogande eller för tid då han eller hon uppburit 

ersättning från annat håll ska återbetalas till Sveriges Ingenjörer. 

13 § Utbetalning av ersättning 

Utbetalning sker månadsvis i efterskott. Underlag för utbetalning utgörs av blankett som 

tillhandahålls av Sveriges Ingenjörer. 

14 § Handläggning, beslut och omprövning 

Ansökan om ersättning från Sveriges Ingenjörers Utlandsfond bereds av handläggande tjänsteman 

vid Sveriges Ingenjörers kansli. 

 

Beslut om att bevilja eller avslå ansökan om ersättning fattas av chefsjurist vid Sveriges Ingenjörer 

efter föredragning av handläggande tjänsteman. 

 

Medlem vars ansökan om ersättning avslagits ska meddelas detta skriftligen. 

 

Medlem kan skriftligen begära att Sveriges Ingenjörer inom 2 månader från beslutsdatum ska 

ompröva det fattade beslutet. Medlem som försitter denna tidsfrist har förlorat sin rätt till 

omprövning. Begäran om omprövning framställs till handläggande tjänsteman och slutligt beslut 

fattas av Sveriges Ingenjörers förbundsdirektör. 


