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0771-524 524 
www.forsakringskassan.se

1 (1)Ansökan 
Aktivitetsersättning - prövotid vid studier

Skicka blanketten till

Försäkringskassans inläsningscentral

839 88 Östersund

1. Du som ansöker

2. Uppgifter om studierna

3. Övriga upplysningar 

Jag lämnar upplysningar 
i en bilaga

4. Underskrift

Telefon Datum Namnteckning

Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.

Du som har haft aktivitetsersättning i minst tolv månader kan få behålla den när du prövar att studera, till 
exempel på gymnasium eller högskola. Det kan beviljas i totalt sex månader under hela den tid du har 
aktivitetsersättning. 

Din personliga handläggare kan berätta mer. 

Om du har ett bank-id eller en e-legitimation loggar du in på Mina sidor på forsakringskassan.se. Där kan  
du få hjälp med att fylla i blanketten och du får direkt en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Det är enklare och snabbare att ansöka på Mina sidor

Under vilken period vill du pröva att studera?30
83

01
01

Jag vet att jag kan få betala tillbaka felaktigt utbetald ersättning. Jag vet att jag kan göra mig skyldig till brott om jag lämnar  
oriktiga eller ofullständiga uppgifter, eller inte meddelar Försäkringskassan när uppgifterna ändras.

Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar är riktiga och fullständiga.

Förnamn och efternamn

Utbildning eller program Skola

från och med till och med

Personnummer (12 siffror)

Personnummer
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1. Du som ansöker
2. Uppgifter om studierna
3. Övriga upplysningar 
Jag lämnar upplysningar i en bilaga
4. Underskrift
Telefon 
Datum
Namnteckning
Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.
Du som har haft aktivitetsersättning i minst tolv månader kan få behålla den när du prövar att studera, till exempel på gymnasium eller högskola. Det kan beviljas i totalt sex månader under hela den tid du har aktivitetsersättning. 
Din personliga handläggare kan berätta mer. 
Om du har ett bank-id eller en e-legitimation loggar du in på Mina sidor på forsakringskassan.se. Där kan 
du få hjälp med att fylla i blanketten och du får direkt en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.
Det är enklare och snabbare att ansöka på Mina sidor
Under vilken period vill du pröva att studera?
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oriktiga eller ofullständiga uppgifter, eller inte meddelar Försäkringskassan när uppgifterna ändras.
Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar är riktiga och fullständiga.
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