
 

   

Personnummer, 10 siffror

Personuppgifter

STUDIER

Termin 

Studerande vid skola (ange skolans nam)

Terminstid
Fr o m (ååååmmdd) T o m (ååååmmdd) Heltid Deltid (% av heltid)

Efternamn Förnamn

c/o

Postutdelningsadress Postnummer Ort

Telefonnummer (inkl riktnummer) E-postadress Arbetslöshetskassa

FÖRSÄKRAN MED UNDERSKRIFT

Ort Datum Underskrift
Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är riktiga och förbinder mig att meddela a-kassan om ändrade förhållanden.

OBS! Blanketten läses maskinellt. Var vänlig texta.

Blanketten fylls i av dig som har studerat före arbetslösheten.
Läs informationstexten innan du fyller i blanketten.

Har du studieuppehåll? Nej Ja

Ange datum fr o m – t o m (ååååmmdd–ååååmmdd)

Ange datum fr o m (ååååmmdd)

Har studierna 
avbrutits? Nej Ja     

Ange datum (ååååmmdd) Är din avsikt att full-
följa de avbrutna 
studierna Nej Ja

Ange datum fr o m (ååååmmdd)

Antal tagna/godkända poäng

Poäng Ange antal återstående poäng 
eller motsvarande samt det totala 
antalet poäng för dina studier.

Återstående poäng Totalt antal poäng

Har du för avsikt att fortsätta studera? 
Avser även ny utbildning, se 
informationstexten! Nej Ja

Ange datum fr o m – t o m (ååååmmdd–ååååmmdd)
Har du ansökt om fortsatta 
studier? Nej Ja

Ange datum fr o m – t o m (ååååmmdd–ååååmmdd)

Ange datum då du 
sökte fortsatt utbildning

Datum (ååååmmdd)

Har studierna avslutats? Nej Ja

INTYG OM STUDIER
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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 uppmärk-
sam på att lämnande av oriktiga uppgifter, 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.

Om du bifogar bilagor, kom i håg att ange 
ditt personnummer och vilken a-kassa du 
tillhör på samtliga dokument.
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Denna blankett fylls i av dig som har studerat före 
arbetslösheten.

Om du studerar betraktas du inte som arbetslös och har 
normalt inte rätt till arbetslöshetsersättning. Undantag från 
detta fi nns, exempelvis om du före arbetslösheten heltids-
studerat jämsides med ett heltidsarbete eller om du har 
deltidsstuderat jämsides med ett deltidsarbete.

Om  du har studerat innan arbetslösheten ska du fylla i 
denna blankett för att din a-kassa ska kunna ta bedöma din 
rätt till arbetslöshetsersättning. 

Det kan då vara fråga om:
• Överhoppningsbar studietid, 16, 17 §§ ALF
• Heltidsstudier jämsides med heltidsarbete, 16.1 § ALFFo
• Deltidsstudier jämsides med deltidsarbete, 17 § ALFFo

Sökande som studerat kan betraktas som arbetslös:
• När studierna är helt avslutade eller defi nitivt avbrutna

Avslutade studier
En utbildning anses avslutad först när du inte längre har för 
avsikt att studera vidare. Detta innebär t ex att även om en 
viss del är avslutad, t ex studier på Komvux, men du har 
för avsikt att fortsätta studera, t ex på högskolan, anses du 
fortfarande som studerande.

En utbildning kan betraktas som avslutad även om en viss 
ringa del återstår i en examen, t ex en resttentamen eller 
redovisning av en mindre uppsats. Det måste dock stå klart 
att kvarvarande delar inte kräver ytterligare studieinsatser 
och att de inte på något sätt inskränker viljan och möjlighe-
ten att anta arbete. Bedömningen av vad som anses vara 
ringa återstående del av studierna/examen görs av din 
arbetslöshetskassa.

Studieavbrott
Ett avbrott i utbildning kan vara defi nitivt eller tillfälligt.
Med defi nitivt avbrott i utbildning avses att du inte har för 
avsikt att fortsätta en utbildning trots att den inte är fullföljd. 
Med tillfälligt avbrott i utbildning avses att du själv väljer
att inte studera under en viss tid men att du ändå har en 
avsikt att fullfölja studierna vid ett senare tillfälle. Om du 
fortsätter att vara registrerad/har din plats kvar hos utbild-
nings anordnaren eller om du sökt till ny utbildning anses 
du normalt ha för avsikt att fortsätta studera.

Ferieuppehåll!
Från och med den 1 januari 2007 har den som läser en utbild-
ning inte rätt att få arbetslöshetsersättning under ferieuppehåll.

INTYG OM STUDIER
Upplysningar och anvisningar
Behåll informationen och sänd endast blanketten till din a-kassa.

Utdrag ur Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäk-
ring, ALF
16 § Överhoppningsbar tid
När ramtid ska bestämmas enligt 12 § räknas inte tid då 
den sökande varit hindrad att arbeta på grund av:
-------
2. avslutad heltidsutbildning som den sökande har avslutat 
efter fyllda 25 år eller som har föregåtts av sammanhäng-
ande förvärvsarbete på heltid i minst 5 månader,

17 § Överhoppningsbar och jämställd tid
När ramtid ska bestämmas enligt 12§ räknas inte heller tid 
då den sökande före den 2 juli 2007 deltagit i arbetsmark-
nadsutbildning eller annan utbildning inom ramen för ett 
arbetsmarknadspolitiskt program, arbetspraktik, ungdoms-
garantin, datorverksamhet, arbetslivsinriktad rehabilitering 
eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.

17 a §
Tid som enligt 16, 17 eller 23 §§ inte skall räknas in i ramti-
den får omfatta högst fem år.

Utdrag ur Förordningen (1997:835) om arbetslöshets-
försäkring, ALFFo 

16 §
Under förutsättning att det tidigare arbetet inte upphörde på 
grund av studierna lämnas ersättning till personer som
1. Fortsätter studier som de före arbetslösheten bedrev på 
heltid jämsides med ett heltidsarbete, under förutsättning 
att de söker heltidsarbete, ---------

17 §
Ersättning får lämnas sökande som fortsätter studier på 
deltid med studiestöd som helt eller delvis består av bidrag 
och som de före arbetslöshetens inträde varaktigt bedrev 
på deltid vid sidan av ett deltidsarbete. Detta gäller under 
förutsättning att de söker och kan ta ett arbete i minst sam 
ma omfattning som tidigare. -------
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