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Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning
och etableringsersättning till programdeltagare
Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program har i regel rätt till
aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning från
Försäkringskassan.

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










jobb- och utvecklingsgarantin
arbetsmarknadsutbildning
arbetspraktik (prova på-plats, yrkeskompetensbedömning eller praktisk
kompetensutveckling)
stöd till start av näringsverksamhet
jobbgaranti för ungdomar
förberedande insatser (arbetslivsinriktad rehabilitering, vägledning eller
platsförmedling, förberedande insatser eller orienterande utbildning)
projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
etableringsprogrammet
validering.

Har du en etableringsplan kan du också få etableringsersättning, men då gäller
andra regler för din ersättning. Läs mer på arbetsformedlingen.se.
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Vad får jag i ersättning?
Det är Försäkringskassan som beräknar, beslutar om och betalar ut aktivitetsstöd och
utvecklingsersättning. Samma sak gäller för dig som har etableringsersättning under
tiden du deltar i etableringsprogrammet. Läs mer på
arbetsformedlingen.se/ersattning och forsakringskassan.se. På forsakringskassan.se
kan du också ansöka om ersättning.
När du deltar i ett program är det viktigt att du följer det du har kommit överens om
tillsammans med Arbetsförmedlingen för att få din ersättning. Om du inte sköter ditt
programdeltagande, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar din arbetslöshet kan
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Arbetsförmedlingen ge dig en formell varning eller besluta att din ersättning från
Försäkringskassan ska stängas av en eller flera dagar.

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

Vad gör jag om jag blir sjuk?
Om du blir sjuk måste du anmäla det till Arbetsförmedlingen första sjukfrånvarodagen, annars kan du inte få ersättning när du är sjukfrånvarande från programmet.
Om du är hos en annan anordnare än Arbetsförmedlingen ska du också meddela
anordnaren att du är sjuk. I din ansökan om ersättning till Försäkringskassan anger
du att du har varit sjukfrånvarande.

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

Uppgifter om närvaro
I din ansökan om ersättning anger du om du har varit frånvarande från programmet
och varför.

Regler
Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser.

Vill du veta mer?
Ring oss på 0771-416 416 om du är intresserad och vill veta mer. Du kan också besöka
Arbetsförmedlingen eller gå in på arbetsformedlingen.se.

