
Har du haft eller kommer du att ha studiestöd för denna utbildning

OBS! Blanketten läses maskinellt. Var vänlig texta.

Personuppgifter

Studier
Härmed ansöker jag om att få studera med bibehållen arbetslöshetsersättning.

Nej Ja

236001001

Övriga upplysningar  

ANSÖKAN 
om att få studera under arbetslösheten  

Bifoga antagningsbesked och/eller studieplan där kurs/ämne och omfattning av studierna framgår. 

Information till arbetslöshetskassan med underskrift 

Personnummer

Efternamn Förnamn

c/o

Postutdelningsadress Postnummer Ort

Telefonnummer (inkl riktnummer) E-postadress Arbetslöshetskassa

Ämne/Kurs
Utbildningen/Studierna pågår
Fr o m (åååå-mm-dd) T o m (åååå-mm-dd)

% Poäng Timmar/vecka

Ange omfattningen av studierna

Utbildningsanordnare
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Om du bifogar bilagor, kom i håg att ange  
ditt personnummer och vilken a-kassa du  
tillhör på samtliga dokument.

Ort Datum (åååå-mm-dd) Underskrift

A-kassan  kommer  att  meddela  dig  beslutet  skriftligt.  Kontrollera  
att  du  besvarat alla frågor och att de uppgifter du lämnat är riktiga. 
Kom ihåg att  meddela  a-kassan  om  uppgifterna  ändras.  Vi  vill  
också  göra  dig  uppmärksam  på  att  lämnande  av  oriktiga  upp-
gifter,  eller  om  du  inte  meddelar  förändringar  till  a-kassan,  kan  
medföra  att  du  förlorar  din  ersättningsrätt och att du får betala 
tillbaka ersättning du fått felaktigt.

Jag försäkrar att:
• tidigare anställning inte upphörde på grund av studierna 
• studierna inte hindrar mig från att söka och ta ett heltidsarbete
Obs dessa krav gäller dig som ska studera på heltid eller deltid enligt 15 eller 16 §§. Se nästa sida för information om regler.



REGLER OM ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING OCH STUDIER

14 §
Du kan få arbetslöshetsersättning om du deltar i en utbildning eller annan aktivitet på hel- eller deltid under förutsätt-
ning att den syftar till att
1. ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller
2. underlätta omställning från ett arbete till ett annat.

Du kan högst få 15 ersättningsdagar samtidigt som du studerar eller deltar i annan aktivitet inom samma ersättnings-
period.

15 §
Du kan få arbetslöshetsersättning om du deltar i en utbildning om högst 50 procent av heltid under förutsättning att
1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen,
2. utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete, och
3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd.

Studiestöd hindrar inte att ersättning lämnas om du före arbetslöshetens inträde har deltagit i utbildningen under minst 
15 veckor vid sidan av ett arbete.

Du kan, i en ersättningsperiod, få arbetslöshetsersättning för högst 20 veckor samtidigt som du studerar.

16 §
Du kan få arbetslöshetsersättning när du deltar i en utbildning på heltid under förutsättning att
1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen,
2. utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete,
3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd, och
4. utbildningen före arbetslöshetens inträde har bedrivits under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Du kan, i en ersättningsperiod, få arbetslöshetsersättning för högst 20 veckor samtidigt som du studerar.
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