Informationsblad om ersättning i samband med studier

Arbete viktigare an studier för att fa
ersattning
När du studerar får då du vanligtvis inte någon ersättning. Detta då du inte ses
som arbetssökande, men undantag finns. Det viktigaste att komma ihåg är
dock att du måste avbryta dina studier om du skulle få ett jobb. Dina studier får
inte heller vara en fortsättning på tidigare utbildning. Ersättning går inte att få
retroaktivt så kontakta alltid kassan om du tänker börja studera.
Deltar du i en utbildning får du generellt sett ingen arbetslöshetsersättning. För att
kunna ha rätt till ersättning måste du vara inskriven
på arbetsförmedlingen och aktivt de söka
arbeten som finns tillgängliga. Det
anses du inte kunna göra när du
studerar.
Det finns ändå tillfällen då du
faktiskt kan få ersättning trots att
du studerar. Eftersom kassan gör
en individuell bedömning kan det
finnas omständigheter som gör att
du kan få ersättning samtidigt som
du studerar. Det viktigaste att komma ihåg är dock att du måste avbryta dina studier
om du skulle få ett jobb. Om du inte skulle göra detta ses du inte som arbetssökande
utan som student då du har en avsikt med dina studier. Av samma anledning får dina
nya studier inte vara en fortsättning på tidigare studier. Du anses då ha en avsikt
med utbildningen.

Att studera på heltid
Studerar du på heltid betalas endast ersättning ut om du tidigare arbetat heltid
jämsides med dina studier och blivit av med ditt arbete. Dessa studier får pågå i som
längst 20 veckor per ersättningsperiod. Det är viktigt att komma ihåg att du endast
kan få ersättning om du ofrivilligt blivit av med jobbet. Du får alltså själv inte ha sagt
upp dig. Dina heltidsstudier får inte heller vara orsaken till att du inte längre arbetar
kvar på ditt tidigare heltidsarbete. För att få ersättning av arbetslöshetskassan får
dina studier inte heller vara finansierade av studiestöd, exempelvis studiebidrag från
CSN.

Att studera på deltid
Om du under din arbetslöshet vill börja studera måste du ansöka om detta hos akassan. Deltidsstudier kan godkännas om de är max 50 % av heltid, inte hindrar dig
från att söka och ta arbeten eller hindra dig från att avbryta studierna om du skulle få
ett arbete. Studierna får inte heller vara en fortsättning på tidigare studier. Då anses
du ha ett syfte med dina studier som gör att du inte ses som arbetssökande. Något
studiestöd under tiden du studerar är inte tillåtet. Dessa studier får pågå i som längst
20 veckor per ersättningsperiod.

Tidigare deltidsstudier jämsides med heltidsarbete
Har det varit så att du haft deltidsstudier vid sidan av en anställning kan du få
ersättning och fortsätta studera när du blivit arbetslös. Din
heltidsanställning får inte ha upphört på grund utav studierna och
du får inte heller ha sagt upp dig på egen begäran. Du måste kunna
söka och ta ett arbete i minst lika stor omfattning som arbetet tidigare.

Orienteringskurser är tillåtna vid ersättning
En så kallad orienteringskurs eller liknande är tillåten att gå samtidigt
som du får ersättning i högst 15 dagar per ersättningsperiod.
Orienteringskurser syftar till att utbilda eleven om yrken, utbildningsvägar
samt öka studietekniska färdigheter, ge en introduktion till olika kurser
inom ett särskilt ämne och bedöma elevens kunskaper. För att du ska få ersättning i
samband med att du går en sådan kurs är det viktigt att du inte har någon form av
studiestöd.

Utbildningens innehåll utreds alltid
Din utbildning utreds alltid om det handlar om studier eller om en hobbyverksamhet.
En hobbyverksamhet är exempelvis studiecirklar. Du kan få ersättning om denna
hobbyverksamhet inte hindrar dig från att söka och kunna ta ett arbete.

Lagen ger dig rätt till SFI-utbildning
Går du en SFI-utbildning, det vill säga svenska för invandrare, och lär dig svenska
kan du, förutsatt att kraven uppfylls, samtidigt få ersättning. Enligt lag har du rätt att
få ersättning och gå SFI-utbildningar. Din utbildning måste dock ske på deltid för att
du ska kunna få rätt till ersättningen. Är den på heltid anses du inte ha tid till att söka
arbete.

Kassans bedömning är individuell
Den bedömning som kassan gör är alltid individuell. Dina studiers omfattning, takt
och syfte undersöks. Du kanske inte nödvändigtvis hindras från att söka och ta ett
arbete men dina studier kan göra att du inte kan ses som arbetssökande. Ditt syfte
med studierna är kanske att ta en examen. Då är det svårt att se att du skulle avbryta
dem för att ta ett arbete. Detta gör att du då inte har rätt till ersättning under din
studieperiod. För att få veta vad som gäller i din studiesituation är det alltid bäst att
kontakta kassan.

Vänta på kassans beslut innan du börjar dina studier
Du kan inte få ersättning för studier du redan påbörjat. Kassan måste ta ett beslut om
de godkänner eller avslår dina studier. Vänta därför alltid på kassans beslut innan du
börjar. Annars kan du bli återbetalningsskyldig och behöva betala tillbaka pengar.
Skulle kassan avslå studierna, har du ingen rätt till ersättning från den dag du
började dina studier. För att få rätt till ersättning igen, måste du skicka in ett intyg från
skolan som visar på att du inte började studera eller när du avslutade dina studier.
Skulle kassan istället godkänna studierna, påverkas inte din rätt till ersättning. Du ska
då skriva in arbetslös på kassakorten även under de dagar du studerar.

Kontakta alltid kassan
Kontakta alltid kassan för att vara helt säker på att just dina studier är okej i samband
med att du får ersättning. Du kan alltid ringa 08-613 75 60 varje vardag mellan 8-17
för att få svar på dina frågor.

