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 Anvisning till kommunerna VN/6354/2019 
TEM/1537/00.04.03/2018 
 

 

 16.9.2019 Sylvia/Bonuspeng/Anvis-
ning/2019 

 

ANVISNING TILL KOMMUNERNA FÖR ANSÖKAN OM BONUSPENG SOM BETALAS UTIFRÅN 
BESLUT OM KOMMUNPLATSER SOM FATTATS 2019 

Ansökningstid 1.1–31.3.2020 

Kommunerna kan under tiden 1.1–31.3.2020 ansöka om bonuspeng 
hos NTM-centralernas och arbets- och- näringsbyråernas utvecklings- 
och förvaltningscenter i enlighet med denna anvisning. Bonuspengen är 
avsedd för förberedelser för mottagande av personer som får internat-
ionellt skydd och utvecklande av integrationen i kommunerna. Bonus-
pengen betalas med medel från arbets- och näringsministeriets Sylvia-
projekt. 
 
Denna anvisning har fastställts genom beslut av arbets- och näringsmi-
nisteriet 16.9.2019. 

Beviljande av bonuspeng förutsätter att kommunen har förbundit 
sig att ta emot flyktingar 

En förutsättning för att kommunen ska kunna ansöka om bonuspeng 
och beviljas bonuspeng är att kommunen har fattat ett beslut om antal 
kommunplatser och förbundit sig att ta emot flyktingar. Kommunen sva-
rar för att ordna boende och service för flyktingar som får internationellt 
skydd och flyttar till kommunen. 

Tilläggsstödet söks hos utvecklings- och förvaltningscentret 

Bonuspengen söks hos utvecklings- och förvaltningscentret, som sak-
granskar kommunernas ansökningar om utbetalning, fattar beslut om 
utbetalning och betalar ut beviljade stöd. 
 
Utvecklings- och förvaltningscentret har som statsbidragsmyndighet vid 
behov rätt att återkräva stöd i enlighet med statsunderstödslagen 
(688/2001).  
 
Kostnaderna för bonuspengen täcks med finansieringen för det Sylvia-
projekt som arbets- och näringsministeriet förvaltar. Projektet finansieras 
med medel ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Sylvia-
projektet har ansvaret för användningen av projektfinansieringen, och 
tilläggsstöd kan endast betalas ut i enlighet med projektets anvisningar 
och projektets budget. 
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Bekanta dig också med Sylvia-projektets andra tilläggsstöd 

Sylvia-projektet stöder kommunerna i mottagandet av flyktingar även 
med en tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen och med ett tilläggs-
stöd för mottagande av akuta fall. Läs mer om projektets tilläggsstöd på 
projektets webbsidor: kotouttaminen.fi/sv/sylvia-projektet 

Anvisningens innehåll 

1. Kriterier för beviljande av bonuspeng 

 Beslut om antal kommunplatser fattat under 2019 

 Gäller personer som får internationellt skydd 

 Kommunen har förbundit sig att ta emot flyktingar till kom-

munplatserna 

 Program för integrationsfrämjande och avtal med NTM-cen-

tralen 

2. Bonuspeng för nytt beslut om kommunplatser 

3. Bonuspeng för utökning av antalet kommunplatser 

4. Hur man ansöker om bonuspeng hos utvecklings- och förvalt-
ningscentret 

5. Utbetalning av bonuspeng 

6. Kontaktuppgifter för mer information 

  

http://kotouttaminen.fi/sv/sylvia-projektet
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1. Kriterier för beviljande av bonuspeng 

 Beslut om antal kommunplatser fattat under 2019 
 
Bonuspeng kan beviljas antingen för ett nytt beslut om antal kommun-
platser (se stycke 2) eller ett beslut om utökning av antalet kommunplat-
ser (se stycke 3). Beslutet om kommunplatser eller om utökning av anta-
let kommunplatser ska ha fattats under 2019, och det antal kommun-
platser som krävs avser antalet kommunplatser som erbjuds under 
ett kalenderår. Som beslut betraktas ett beslut om antal platser som 
fattats av det organ i kommunen som fattar beslut om mottagande av 
flyktingar.  
 
Beslutet om kommunplatser ska motsvara det faktiska, aktuella be-
hovet av kommunplatser. Bonuspeng beviljas inte om behovskrite-
riet för kommunplatser inte uppfylls. Närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna samordnar situationen i fråga om kommunplatser och hän-
visningarna till kommunplatser i sitt område. 

 

 Gäller personer som får internationellt skydd 
 
Flyktingar som kommunen tar emot enligt ett beslut som fattats under 
2019 kan vara kvotflyktingar eller asylsökande som har fått internation-
ellt skydd. 
 
 Kommunen har förbundit sig att ta emot flyktingar till kommun-

platserna 
 
Kommunen har förbundit sig att ta emot flyktingar till kommunplatserna 
Kommunen ska tillhandahålla ett sådant antal kommunplatser som be-
rättigar till bonuspeng så att personer som får internationellt skydd kan 
flytta till kommunen. Dessutom ska kommunen förbereda sig på att 
ordna sådana tjänster som hör samman med mottagandet.  
 
Sylvia-projektet följer upp flyttningarna till de kommuner som får bonus-
peng till slutet av det kalenderår som beslutet om kommunplatser gäller 
(NTM-centralernas register om anvisande till kommunerna, UMAREK, 
uppgifter från systemet för utbetalning av kalkylerade ersättningar).  
 
Om en kommun vägrar att ta emot sådana personer som får internation-
ellt skydd och som anvisats till kommunen, eller om en kommun trots ett 
beslut om antal kommunplatser som berättigar till Sylvia-stöd inte ge-
nomför mottagandet, ska kommunen utreda orsakerna till situationen 
tillsammans med NTM-centralen i regionen. Eventuella fortsatta åtgär-
der förhandlas det om med arbets- och näringsministeriet. Bonuspengen 
kan återkrävas. 

 Program för integrationsfrämjande och avtal med NTM-cen-
tralen 

 
För att en kommun ska vara berättigad till tilläggsstöd från Sylvia-pro-
jektet ska den ha ett gällande program för integrationsfrämjande och ett 
avtal med NTM-centralen om anvisande av flyktingar till kommunen och 
främjande av integration. Programmet för integrationsfrämjande och av-
talet med NTM-centralen är möjliga att upprätta inom en skälig tid efter 
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beslutet om kommunplatser. Avsaknad av ett program för integrations-
främjande och ett avtal med NTM-centralen är en grund för återkrav av 
bonuspengen. 

2. Bonuspeng för nytt beslut om kommunplatser 

En kommun kan ansöka om bonuspeng utifrån ett nytt beslut om kom-
munplatser, om kommunen under 2019 har fattat 
 
• ett nytt beslut eller efter en paus på minst fyra år ett beslut om minst 

20 kommunplatser (20 000 euro i bonus).  
 

Det antal kommunplatser som krävs ska gälla ett kalenderår. Om kom-
munen fattar ett beslut som omfattar två eller flera år, ska det antal kom-
munplatser som krävs för bonuspengen (t.ex. 20 platser) fördelas på ett 
av de år som beslutet omfattar. Om det i kommunens beslut inte klart 
specificeras hur antalet kommunplatser är fördelat på olika år, fördelas 
det totala antalet kommunplatser jämnt på de år som beslutet omfattar, 
så att antalet kommunplatser för ett år ska kunna bestämmas. 
 
Om kommunen fattar ett beslut om kommunplatser i november 2019 el-
ler senare, anses beslutet gälla år 2020. 
 
Kommuner som har ett s.k. öppet avtal med NTM-centralen om anvi-
sande av flyktingar till kommunen och främjande av integration och sak-
nar ett tidigare beslut om antal kommunplatser för de senaste fyra åren, 
är berättigade till bonuspeng, om de under den utsatta tiden (1.1–
31.12.2019) fattar ett beslut om ett sådant antal kommunplatser som 
krävs för bonuspeng. Ett sådant beslut betraktas som ett nytt beslut.  
 
Kommunen anses sakna ett beslut om antal kommunplatser för de sen-
aste fyra åren, om kommunens föregående beslut fattades 2015 eller 
tidigare. 

3. Bonuspeng för utökning av antalet kommunplatser 

En kommun kan ansöka om bonuspeng för utökning av antalet kom-
munplatser, om kommunen under 2019 har fattat ett beslut om att utöka 
antalet kommunplatser per år  
 

• med 20 kommunplatser (20 000 euro i bonus), 
 
Utökningen ska göras i förhållande till beslutet om antalet kommunplat-
ser för föregående år. Om kommunen inte har haft ett beslut om motta-
gande för det närmast föregående året, ska utökningen göras i förhål-
lande till det senaste beslutet om antal kommunplatser. Bonuspeng kan 
dock beviljas kommunen endast en gång under en och samma finansie-
ringsomgång. Bonuspeng kan inte beviljas två gånger för samma beslut. 
 
Om det gått över fyra år sedan det senaste beslutet om antal kommun-
platser fattades, betraktas beslutet om utökning som ett nytt beslut (se 
stycke 2). Det anses ha gått fyra år sedan kommunen senast fattade ett 
beslut om kommunplatser, om kommunens föregående beslut fattades 
2015 eller tidigare. 
 
Om kommunen fattar ett beslut om utökning av antalet kommunplatser i 
november 2019 eller senare, anses beslutet gälla år 2020. Utökningen 
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görs då i förhållande till antalet kommunplatser 2019 eller antalet kom-
munplatser i det närmast föregående beslutet om antal kommunplatser 
för ett år.  

4. Hur man ansöker om bonuspeng hos utvecklings- och förvaltningscentret  

Kommunerna kan ansöka om bonuspeng hos utvecklings- och förvalt-
ningscentret med blanketten Sylvia/Bonus/Utbetalningsansökan/2019 
(bifogad) under ansökningstiden 1.1–31.3.2020.  
 
Till ansökan ska fogas kommunens officiella beslut, av vilket framgår an-
talet beviljade kommunplatser. Med ett officiellt beslut avses ett beslut 
av det officiella organ som i kommunen har rätt att besluta om det årliga 
antalet kommunplatser eller om att utöka det. 
 
Om kommunen ansöker om bonuspeng på basis av utökning av antalet 
kommunplatser, ska till ansökan också fogas de beslutshandlingar som 
gäller det föregående beslutet om antal kommunplatser, dvs. det antal 
som man nu avser utöka. 
 
Den undertecknade utbetalningsansökningen med bilagor ska sändas 
till utvecklings- och förvaltningscentret i första hand via e-tjänsten: 
Elektronisk ärendeblankett för kommuner (ntm-centralen.fi) Obs! I 
punkten Ärende på ärendeblanketten ska antecknas: Sylvia-till-
äggsstöd TEM/1537/00.04.03/2018. 
 
Vid behov kan ansökan med bilagor också lämnas in i pappersformat. 
Adresserna till utvecklings- och förvaltningscentrets utbetalningsenheter 
finns på dess webbplats keha-keskus.fi. På kuvertet ska då följande 
anteckning göras: Sylvia-tilläggsstöd TEM/1537/00.04.03/2018. 
 
Ansökningarna ska ha inkommit till utvecklings- och förvaltningscentret 
inom den utsatta ansökningstiden. Bristfälliga ansökningar och ansök-
ningar som inte lämnats in under ansökningstiden behandlas inte. 

5. Utbetalning av bonuspeng 

Bonuspengen betalas till kommunen som engångsersättning, när kom-
munens ansökan om ersättning har behandlats och godkänts.  
 
Under den ansökningsperiod för tilläggsstöd från Sylvia-projektet som 
ordnas 1.1–31.3.2020 kan en kommun beviljas bonuspeng endast en 
gång.  
 
Sylvia-tilläggsstöden är projektfinansiering och de betalas ut inom pro-
jektbudgetens ramar i den ordning som besluten om kommunplatser har 
fattats. 

6. Kontaktuppgifter för mer information 

Ansökan om ersättningar 
 
Mer information om ansökan om tilläggsstöd kan fås via e-postkontakt 
till adressen maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi  
 
Dessutom kan kommunerna kontakta migrationschefen och kontaktper-
sonerna i invandringsärenden vid närings-, trafik- och miljöcentralen i 
den egna regionen. 

https://anon.ahtp.fi/_layouts/15/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Yleinen_kunta_sv.xsn
http://www.keha-keskus.fi/utbetalning/
http://www.keha-keskus.fi/utbetalning/
mailto:maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi
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Sylvia-projektet stöder kommuner som tar emot flyktingar 
 
Sylvia-projektet samordnas av arbets- och näringsministeriet och finan-
sieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden. Syftet med projektet 
är att främja placerandet av flyktingar som får internationellt skydd i 
kommunerna och stödja utvecklandet av mottagnings- och integrations-
arbetet i kommunerna. 
 
Sylvia-finansieringen är projektfinansiering som är helt och hållet utanför 
statsbudgeten. De tilläggsstöd som finansieras av Sylvia4-projektet be-
talas till kommunerna som statsunderstöd (budgetkonto 32.01.01.3, ex-
tern finansiering) i enlighet med denna anvisning och statsunderstödsla-
gen (688/2001). 
   
Ytterligare information om projektet samt kontaktuppgifter till projektper-
sonalen finns på adressen kotouttaminen.fi/sv/sylvia-projektet.  
 
Mer information om de ersättningar som staten betalar för mottagandet 
av flyktingar finns på webbplatsen integration.fi.  

 
 
BILAGOR Beslut om tilläggsstöd som år 2020 betalas till kommunerna för motta-

gande av flyktingar, utfärdad 16.9.2019 
 

Blanketten Sylvia/Bonus/Utbetalningsansökan/2019 
 
 

http://kotouttaminen.fi/sv/sylvia-projektet
http://kotouttaminen.fi/sv/sylvia-projektet
https://kotouttaminen.fi/sv/handbok-om-mottagande-av-flyktingar
https://kotouttaminen.fi/sv/handbok-om-mottagande-av-flyktingar
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