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Barn som fyllt 16 år går i skolan
- för fortsatt flerbarnstillägg

0771-524 524
www.forsakringskassan.se

Datum

Personnummer

Skicka blanketten till

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Barn under 18 år
Du som är förälder, bor med barnet och får barnbidrag eller studiebidrag för barnet ska
skriva under blanketten. Är barnbidraget eller studiebidraget delat räcker det med att någon av barnets föräldrar
anmäler.
Barn som fyllt 18 år
Den förälder som bor med barnet ska skriva under.
Anmäl barnets skolgång på Mina sidor
Du kan också skicka in den här anmälan på webben. Logga in på Mina sidor på försäkringskassan.se med
e-legitimation. Det går snabbare, du slipper betala porto och får hjälp att kontrollera att du fyllt i rätt uppgifter.
Vill du också anmäla mottagare av flerbarnstillägg?
Flerbarnstillägget kommer att betalas ut till samma mottagare som tidigare. Om du vill ändra mottagare av
flerbarnstillägg ska du och den du sammanbor med också fylla i blanketten Anmälan flerbarnstillägg (5220).

1. Barnet
52190105

Förnamn och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Utdelningsadress där barnet är folkbokfört

Postnummer och ort

Barnet bor lika mycket tid hos mig som hos den andra föräldern (växelvist boende)

2. Barnets boende
Barnet bor tillsammans med mig och den andra föräldern i samma hushåll
Barnet bor hos mig hela tiden eller färre än tolv dagar i månaden hos den andra föräldern
Barnet bor växelvist hos mig och den andra föräldern (tolv eller flera dagar i månaden hos respektive förälder)
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Barnet bor färre än tolv dagar i månaden hos mig

3. Barnets skolgång
Utbildningens start, år och månad

Utbildningens slut, år och månad

Utbildningens omfattning

Heltid
Typ av utbildning

Grundskola
Skolans namn, adress och telefon

Gymnasieskola

Annan utbildning:

Deltid

Personnummer
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4. Förälder eller föräldrar som får eller kommer att få studiebidrag eller förlängt barnbidrag för barnet
Förnamn och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Förnamn och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Om du eller den andra föräldern inte har hunnit få någon utbetalning av studiebidrag fyller du i vem som
kommer att få det.

5. Underskrift av förälder som bor med barnet och som får eller har fått studiebidrag eller förlängt
barnbidrag för barnet
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. När uppgifterna förändras måste
jag meddela Försäkringskassan.
Jag vet att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter, att utelämna något eller att inte meddela Försäkringskassan när
uppgifterna jag lämnat förändras.
Datum

Namnteckning

Telefon, även riktnummer

Namnförtydligande
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52190205

Uppgifterna hanteras i Försäkringskassans datasystem. Läs mer i broschyren "Försäkringskassans personregister".

