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Aktivitetsstöd och 
utvecklingsersättning
Du som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program har i regel rätt till aktivitetsstöd eller 
utvecklingsersättning från Försäkringskassan.

I vilka program kan jag få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning?
Du kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning 
om du deltar i

q jobb- och utvecklingsgarantin

q en arbetsmarknadsutbildning

q arbetspraktik (prova på-plats, yrkeskompetens-
bedömning eller praktisk kompetensutveckling)

q stöd till start av näringsverksamhet

q jobbgarantin för ungdomar

q förberedande insatser (arbetslivsinriktad rehabi-
litering, vägledning eller platsförmedling, förbe-
redande insatser eller orienterande utbildning)

q arbetslivsintroduktion

q projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
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Får jag någon ersättning?
Det är Försäkringskassan som beräknar, beslutar 
om och betalar ut aktivitetsstöd eller utveck-
lingsersättning. Om du vill ha mer information 
om vad som gäller för dig kan du läsa faktabladet 
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning på for-
sakringskassan.se. 

Arbetsförmedlingen kan dock besluta att din er-
sättning ska stängas av en eller flera dagar om du 
inte följer det du har kommit överens om tillsam-
mans med din arbetsförmedlare. 

Är jag försäkrad?
Du omfattas av personskade- och grupplivförsäk-
ringar när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt 
program. Försäkringsskyddet gäller inte för dig 
som deltar i programmet start av näringsverk-
samhet. Läs mer i faktabladet Försäkringsskydd 
och skadeersättningsansvar vid vissa arbetsmark-
nadspolitiska program på arbetsformedlingen.se 

Vad gör jag om jag blir sjuk?
Om du blir sjuk på heltid ska du meddela det 
första dagen till både Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Om du är hos en annan an-

ordnare än Arbetsförmedlingen ska du även med-
dela sjukfrånvaron dit. Vi behöver informationen 
för att kunna anpassa ditt program och för att 
Försäkringskassan ska kunna göra en korrekt 
bedömning om rätten till ersättning.

Vad händer om jag inte kan börja mitt 
program?
Om du inte kan börja ditt program ska du med-
dela det till Arbetsförmedlingen på en gång så att 
vi kan göra en ny planering tillsammans med dig.

Uppgifter om närvaro
Försäkringskassan genomför kontroller för att 
se om rätten till ersättning har skett på rätt sätt. 
Den som anordnar programmet som du deltar i 
är skyldig att lämna uppgifter om din närvaro och 
frånvaro när Försäkringskassan begär det.

Regler
Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd.

Ring oss på 0771-416 416 om du vill veta mer. Du kan också besöka din närmaste 
arbetsförmedling eller gå in på arbetsformedlingen.se

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/9d55273d-009e-40c0-a29c-fe1abb96d6f2/4052_aktivitetsstod_och_utvecklingsersattning1401.pdf?MOD=AJPERES
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.6a167f531341a047838800014927/Forsakringsskydd_as.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.6a167f531341a047838800014927/Forsakringsskydd_as.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.6a167f531341a047838800014927/Forsakringsskydd_as.pdf

