Aktivitets
ersättning
– vid förlängd skolgång

Om du måste förlänga din skolgång på grund av en funktionsnedsättning kan du få
aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar.

Vem kan få aktivitetsersättning
vid förlängd skolgång?
Du kan få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
om du är 19–29 år och har en funktionsnedsättning
som gör att du behöver längre tid än n
 ormalt för att
avsluta grundskolan eller g ymnasiet. Du kan tidigast
få ersättningen från och med juli månad det år du
fyller 19 år och längst till och med månaden innan
du fyller 30 år. Försäkringskassan kan i vissa fall
begära ett intyg från skolan eller ett läkarutlåtande
som visar att din förlängda skolgång beror på
funktionsnedsättningen.

Hur mycket får man i
aktivitetsersättning?
I allmänhet får du aktivitetsersättning vid förlängd
skolgång i form av garantiersättning. Du kan få
mellan 7 753 och 8 675 kronor i månaden beroende
på din ålder och hur länge du har bott i Sverige.
Om du har haft inkomster av arbete under minst ett
år kan du få mer pengar.

Om du avbryter studierna ska du ringa till oss
direkt. Annars kan du bli skyldig att betala tillbaka
pengar. Du får aktivitetsersättning till och med den
månad då du avbryter studierna.

Hur ansöker man?
Fyll i och skicka in blanketten Ansökan om
aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång. Den finns hos Försäkringskassan och på
www.forsakringskassan.se.

Hur betalas pengarna ut?
Aktivitetsersättningen sätts in på det konto som
du anmäler till Försäkringskassan. Den betalas ut
den 18:e eller 19:e varje månad. Om utbetalningsdagen är en lördag får du aktivitetsersättningen
på f redagen. Om utbetalningsdagen är en söndag,
helgdag eller midsommarafton får du ersättningen
närmast följande vardag.

Mer om aktivitetsersättning
Vilka skolformer kan man studera i?

Hur länge kan man få
aktivitetsersättning vid
förlängd skolgång?
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Du kan få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
under högst tre år. Skulle du behöva ytterligare en
period med aktivitetsersättning för att avsluta din
skolgång kan du ansöka om det.
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Du kan studera på grund- och gymnasieskola eller
på komvux och folkhögskola. Du kan också studera
i särskola, särvux, på riksgymnasierna för döva och
hörselskadade samt på en utbildning som är speciellt
anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar, så
kallad RH-anpassad utbildning.

Du kan delta i aktiviteter
Under tiden du har aktivitetsersättning kan du också delta i olika aktiviteter. Aktiviteterna ska stödja
dig i din utveckling och påverka din sjukdom eller
din funktionsnedsättning på ett positivt sätt. De ska
också bidra till att förbättra din arbetsförmåga.
Att delta i aktiviteter är frivilligt. Du behåller din
ersättning även om du väljer att inte delta i några
aktiviteter.

Aktivitetsersättning och skatt
Du betalar skatt på aktivitetsersättningen. Försäkringskassan gör skatteavdraget. Har du andra
inkomster kan de påverka skatteavdraget. Anmäl
därför om du har skattepliktiga inkomster från
någon annan än Försäkringskassan, till exempel
arbetsinkomst.
Du behöver inte skicka in din skattsedel till
Försäkringskassan. Försäkringskassan får upp
gifterna direkt från Skatteverket.
Om du vill att Försäkringskassan ska dra mindre
skatt (till exempel om du har stora ränteutgifter)
kan du ansöka om jämkning hos ditt skattekontor.
Skicka sedan beslutet som du får till Försäkringskassan. Vill du att mer skatt ska dras från din aktiv
itetsersättning vänder du dig till Försäkringskassan
för att få avdraget höjt. Det högre avdraget görs då
på aktivitetsersättningen till dess du själv säger till.
I januari varje år får du en kontrolluppgift från
Försäkringskassan. På den står hur mycket
a ktivitetsersättning du fått och hur mycket skatt
som dragits. Om du får ersättningen insatt på ett
konto får du kontrolluppgiften med januari månads
insättningsbesked. K
 ontakta Försäkringskassan
om du inte får någon kontrolluppgift.
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För mer information om aktivitetsersättning
och skatt, ring till ditt skattekontor eller gå in på
www.skatteverket.se.
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Andra ersättningar
Avtalsförsäkringar
När du får aktivitetsersättning kan du eventuellt
också få ersättning genom en kollektivavtalad försäkring. Om du har arbetat bör du därför fråga din
senaste arbetsgivare eller fackliga organisation om
det finns någon försäkring och vad som gäller för dig
i så fall. Har du haft andra arbetsgivare tidigare så
bör du fråga dem också. Försäkringskassan har inte
hand om kollektivavtalade försäkringar och kan
därför inte svara på frågor om dem.

Bostadstillägg
Du som har aktivitetsersättning kan få bostads
tillägg. Du ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan. Se faktabladet Bostadstillägg till dig
som har aktivitetsersättning eller sjukersättning som
du kan få hos Försäkringskassan eller hämta från
www.forsakringskassan.se.

Anmäl förändringar!
Du måste anmäla alla förändringar som kan
påverka din rätt till aktivitetsersättning. Det gäller
till exempel om

•• du inte börjar på utbildningen
•• du ska vara föräldraledig
•• du börjar arbeta
•• du slutar skolan eller byter utbildning eller skola
•• du får en ny, eller ändrad utländsk pension,
livränta eller liknande

•• du flyttar utomlands.

Om du börjar arbeta ska du ringa till oss och berätta
innan du börjar arbeta. Då hjälper vi dig att få rätt
ersättning.
Annars måste du ringa till så snart du vet om att du
till exempel ska byta skola men senast 14 dagar efter
att du fick reda på det.

Försäkringskassan

Mer information
Faktablad är inte lagtext i ämnet. Det finns
flera andra faktablad som handlar om
aktivitetsersättning:

•• Aktivitetsersättning – inkomstrelaterad
ersättning

•• Aktivitetsersättning – i form av
garantiersättning

•• Aktivitetsersättning – aktiviteter vid
aktivitetsersättning

Du hittar allt informationsmaterial på
www.forsakringskassan.se. Där kan du också enkelt
och snabbt sköta en del ärenden med hjälp av våra
självbetjäningstjänster.
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På vår telefon för självbetjäning 020-524 524 kan
du beställa intyg, blanketter och broschyrer. Du kan
också göra vissa anmälningar.
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