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Frivilliga studier 
Motivering till utbildningsbehov 
Frivilliga studier kan stödas med arbetslöshetsförmåner om det är det arbetsmarknadspolitiskt mest ändamålsenliga sättet 
att förbättra yrkesfärdigheter och möjligheter att få ett bestående arbete eller behålla ditt arbete. För att AMS ska kunna 
konstatera behovet av utbildning behöver du fylla det här formuläret och svara på frågorna nedan. 

Efternamn 

      
Samtliga förnamn Personbeteckning 

            
Vilken utbildning söker du? 

      
Studietid 

     /      20     -     /      20      
Utbildningsanordnare 

      
 

 

Om närundervisning, distansstudier eller arbetspraktik förekommer på två eller flera orter, ange orterna och utbildningstidpunkterna i fråga 

 Nej Ja Var, ange ort När, ange datum 

Närundervisning               

Distansstudier               

Arbetspraktik               
 

Uppgifterna om orter och utbildningstidpunkter behövs för att AMS ska kunna bestämma kostnadsersättningens storlek. 
 

Varför söker du till utbildningen? 

      

 

 



Sida 2 (2) 

Vilka möjligheter till sysselsättning bedömer du att du har med nuvarande yrkesskicklighet och utbildning? 

      

 

 

Hur bedömer du att den utbildning du söker förbättrar din yrkesskicklighet och dina möjligheter att få eller behålla arbete? 

      

 

 

Stöd betalas maximalt under 24 månader. Om studierna pågår en längre tid, hur tänker du finansiera resten av studierna? 

      

 

 

Har du tidigare fått studiestöd eller vuxenstudiestöd för dessa studier? 

  Ja, under tiden (lämna in studieregisterutdrag till AMS) 
 

 Nej 
 

 

Innan studierna börjar ska du lämna in  
• blanketten ”Utbildningsanordnarens redogörelse till AMS om studier som avses stödas med arbetslöshetsförmån”,  
• den här blanketten samt  
• eventuella andra begärda handlingar. 

 

 

Ort och datum Underskrift 

      Namnförtydligande 
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