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Ansökan om studiestöd 
A. Sökandens personuppgifter 
 

Efternamn Samtliga förnamn (tilltalsnamn med VERSALER) 

            
Personbeteckning Telefonnummer 

            
E-post 

      
Näradress Postnummer och ort 

            
Beslutet ska skickas till 

 Näradress    Studiebostadens adress (anges i punkt E) 

B. Studier 
Skolans namn 

      
Namn på studierna/studielinje  

       Program  Fristående kurs/kurser 
Datum då jag började studera (ange datum då utbildningen startade) Datum då jag beräknas vara färdig med studierna (utbildningens slut) 

            

På skolan där jag går serveras gratis lunch   Ja   Nej  

C. Bankförbindelse 

 Jag har fått studiestöd tidigare och kontonumret har inte ändrats  

Jag har nytt kontonummer (ange bank) 

      
IBAN  

           -            -            -            -      
 

      
   

D. Uppgifter om studiestöd 
För att studiestöd ska kunna beviljas för tiden före den 1 september och/eller efter den 31 maj krävs ett intyg över 
terminstider. Studiestöd kan beviljas tidigast fr.o.m. den månad då ansökan inlämnats. 
Jag ansöker om studiestöd för tiden fr.o.m. datum t.o.m. datum 

            
Jag ansöker om studiestöd i form av:   

 Studiepenning  Bostadstillägg  Vuxenstudiepenning (fyll i punkt L) 

 Försörjartillägg (fyll i punkt J)  Studielån  Tilläggslån för terminsavgift (gäller ej resor, material o. dyl.) 

Jag studerar på   Heltid   Deltid Vid heltidsstudier kan du även ansöka om deltidsstöd, 
kryssa då i rutan för deltid. 

 Jag studerar på distans hela ansökningstiden  

 Jag studerar på distans en del av 
utbildningen 

Fr. o. m. T.o.m.  

             

 Jag har utbytesstudier under läsåret 
Fr. o. m. T.o.m. 

 Vet inte än, kompletterar senare 
            

MarikaS
Maskinskriven text
Jag önskar att mitt beslut om studielån skickas till följande bank

MarikaS
Maskinskriven text
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E. Boendeform och hyra på studieorten
Under studietiden bor jag 

 hos mina föräldrar (min mamma och/eller min pappa) 

 som huvudhyresgäst/underhyresgäst 

 i egen/makens/makans/sambons ägarbostad 

 på skolans internat 

 tillfälligt boende mot kvitto (se sista sidan om bilagor till ansökan) 

 på annat sätt, vilket?   
  Studiebostadens adress Postnummer och ort 

Hyra för studiebostaden 

 Jag bor ensam i min bostad och min hyra är euro/mån 

 Jag delar bostad med person/personer och min andel av hyran är euro/mån 

 Jag vet inte ännu och kompletterar senare 
Har du ansökt om bostadstillägg från någon annan instans? t.ex. FPA Ange från vilken instans 

 Nej  Ja 

Fylls i av alla under 18 år som söker bostadstillägg 

 Jag bor under studietiden på annan ort än min familj och restiden mellan skolan och  
föräldrahemmet är längre än 2 h t/r. Bifoga blanketten som du hittar här: ”Utredning över resväg” eller på 
www.ams.ax/blanketter 

F. Sökandens egen inkomst under tiden du ansöker om studiestöd

 Ingen skattepliktig inkomst 

 Skattepliktig inkomst (före skatt) 

Euro/månad:   Vilken typ av inkomst: 

Inkomsten kan vara t.ex. förvärvsinkomst, kapitalinkomst, praktiklön, arbetslöshetsförmån, föräldrapenning, hemvårdsstöd, 
rehabiliteringspenning, alterneringsersättning, pension, stipendium. 

G. Föräldrars/vårdnadshavares inkomst för 17-åringar

 Jag ansöker om extratillägg på studiepenningen 

Ifall du söker extratillägg, uppge föräldrarnas nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster vid senast verkställda beskattning. Om du är skriven i 
samma hem som en förälder och/eller annan vuxen ska du lämna in beskattningsintyg för din vårdnadshavare där du är skriven och dess 
sammanboende partner. 

Jag bor hos 

 hos min pappa eller min mamma 

 hos min mamma/pappa och dess sambo/make/maka 

 annanstans:    
 Namn på syskon Personnummer 

https://www.ams.ax/sites/default/files/documents/utredning_resvag_0.pdf
https://www.ams.ax/sites/default/files/documents/utredning_resvag_0.pdf
https://www.ams.ax/sites/default/files/documents/utredning_resvag_0.pdf
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H. Praktik 
Jag har obligatorisk praktik under läsåret Praktikperiod   fr.o.m. datum t.o.m. datum 

 Nej  Ja              
Praktiken är  Belopp euro/månad (brutto)  

 Oavlönad  Avlönad        
Under min praktik bor jag Ny adress, postnummer och ort under praktiktiden  

 På ny adress och ort        

 Samma studiebostad som angetts i studiestödsansökan        

 Hos föräldrar  Jag vet inte ännu, kompletterar senare  
AMS kan fråga efter ett praktikintyg. På ett praktikintyg ska det framgå om praktiken är obligatorisk eller inte, var den är, under vilka datum 
samt om den är avlönad eller oavlönad. Om den är avlönad skall bruttobeloppet per månad framgå. Det behöver även framgå hur många 
studiepoäng den motsvarar eller hur många timmar per vecka den är. 

 

I. Uppgifter om sökandens minderåriga barn (under 18 år) 
Antal barn under 18 år som jag har vårdnaden om och som är mantalsskrivna hos mig 

      
Barnens namn Personnummer 

            

            

            

            

J. Den som ansöker om vuxenstudiepenning bör fylla i: 
Har du studerat de senaste 5 åren? (med studiestöd från AMS) 

 Nej  Ja  
Har du tidigare lyft vuxenstudiepenning från AMS? 

 Nej  Ja  

Ange den skattepliktiga förvärvsinkomst du haft i genomsnitt under de senaste 6 eller 12 månaderna innan den månad 
du ansökt om och kan beviljas vuxenstudiepenning för.  

 Euro/månad (brutto):       (bifoga löneintyg över de senaste 6 eller 12 månaderna före den 
månad du ansökt om vuxenstudiepenning för) 

  
 Jag är arbetslös och har varit det i       månader  

  
 Jag ansöker även om särskilt studietillägg för långtidsarbetslösa (arbetsmarknadspolitiska skäl) 

K. Tilläggsuppgifter  

      

L. Underskrifter 
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Samtidigt förbinder jag mig att omedelbart meddela AMS om något som inverkar på mitt 
studiestöd inträffar. 
Ort och datum Underskrift (skriv under för hand) 

      
 

 

Om det vid kontroll framkommer att uppgifter undanhållits dras studiestödet in och/eller krävs tillbaka. De uppgifter du lämnat jämförs med 
uppgifter från FPA, skolan, studentbostädernas register, skattebyrån, CSN, Försäkringskassan (Sverige) m.fl. 
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Bilagor till din studiestödsansökan 

Antagningsbesked Bifoga en kopia av antagningsbeskedet om du antagits till en utbildning eller går 
fristående kurs/kurser. 

Studieprestationer Om du ska studera vid högskola eller universitet och har lyft studiestöd för högskole- 
eller universitetsstudier från AMS tidigare, bifoga intyg över de tidigare 
studieprestationerna. 

Studieintyg Om du ska studera på gymnasial nivå bifoga ett nytt studieintyg över aktuellt läsår eller 
termin. 

Hyresavtal/kvitto Bifoga en kopia av hyresavtalet. Om du redan gjort detta och bor kvar i samma bostad – 
bifoga en kopia av det senaste hyreskvittot. 
 
Om du äger din bostad: 
Bifoga köpebrev/disponentintyg, intyg på bostadslåneräntorna och intyg över månads-
kostnad/bolagsvederlag. 

Tillfälligt boende mot kvitto Lämna in kvitto där det framgår ditt namn, tidpunkt och din kostnad för boendet. Om 
det inte framgår på kvittot bifoga också en bokningsbekräftelse för ditt boende. 

Beskattningsintyg När du är under 18 år och söker extratillägg, uppge föräldrarnas nettoförvärvs- och 
nettokapitalinkomster vid senast verkställda beskattning och bifoga deras beskattnings-
intyg. 
 
Om du är skriven i samma hem som en förälder och/eller annan vuxen ska du lämna in 
beskattningsintyg för den vårdnadshavare där du är skriven och dess sammanboende 
partner. 

Om du ansöker om 
vuxenstudiepenning 

Ange den skattepliktiga förvärvsinkomst du haft i genomsnitt under de senaste 6 eller 
12 månaderna innan den månad du ansökt om och kan beviljas vuxenstudiepenning för. 
Vuxenstudiepenningen fastställs bara en gång. 
OBS! Studiestöd beviljas tidigast från ingången av den månad då ansökan inlämnats. 

Inlämning av ansökan 

Ansökan kan lämnas till: Skicka in din ansökan till studiestod@ams.ax eller till:  

OBS! Studiestöd kan beviljas 
tidigast från ingången av den 
månad då ansökan inlämnats. 

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet  
PB 2026  
AX-22111 MARIEHAMN 
Besöksadress: 
Nygatan 5, vån 2 

Information 

Kontakta oss! Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet  
Telefon +358 18 25 501 
E-post: studiestod@ams.ax 
http://www.ams.ax/studerande/studiestod 

 

OBS! 
Studiestöd beviljas tidigast från och med den månad då ansökan inlämnats. 
 
TIPS! Lämna gärna in din ansökan redan på våren, för att undvika rusningen i juli-september.  
Ju snabbare du har en komplett ansökan, desto fortare kan du få beslut på ditt studiestöd. 
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