Ansökan om arbetslöshetsförmån under kurstid
Om du inte tillhör en arbetslöshetskassa så söks utbildningsstöd med denna blankett.

Efternamn och förnamn

Personnummer

Näradress (stadigvarande)

Postnummer och –anstalt

Telefon

Mobiltelefon

E-postadress

IBAN-kontonummer och BIC-kod

Utbildningens/kursens namn

Start- och slutdatum

Utbildningsort

Utbildningsanordnare (läroanstalt e.d.)

Barn under 18 år som ni har att försörja (egna eller makens barn samt adoptiv- eller fosterbarn). Barnens födelsetider
Ifylles endast om ditt senaste anställningsförhållande upphörde av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl
jag har en sysselsättningsplan
jag har inte en sysselsättningsplan
Om ni i och med utbildningen behöver inkvartering på annan ort än i hemkommunen, kan ni ansöka om förhöjd ersättning för
uppehälle. Bifoga hyreskontrakt eller någon annan tillförlitlig utredning över kostnaderna för inkvarteringen.
jag ansöker inte om förhöjd ersättning för uppehälle
jag ansöker om förhöjd ersättning för uppehälle
Postnummer & -anstalt
Under utbildnings- Näradress under utbildningstiden
perioden
- kontaktuppgifter Telefonnummer (även riktnummer)
E-postadress

- inkomster

Jag önskar att min post under utbildningstiden skickas
till min hemadress
till min adress under utbildningsperioden
Jag får lön eller annan arbetsinkomst för utbildningstiden.
nej
ja
Bifoga arbetsgivarens intyg över lönen för utbildningstiden.
Arbetsgivarens namn och adress
Jag har för utbildningstiden arbetsinkomster från affärsrörelse, yrkesutövning eller gårdsbruk (även
skogsbruk).
nej
ja
Debetssedel/skattebyråns utredning över den senast fastställda beskattningen bör bifogas. Om en skatte-utredning
inte finns, skall inkomsterna redovisas genom tillförlitliga utredningar som baserar sig på bok-föringen.
Utredningarna bör ges även om verksamheten är olönsam.

De omständigheter som påverkar inkomsterna har förändrats efter det senaste skatteåret. T.ex. företaget
eller gården har sålts eller företaget har byggts ut.
nej
ja, på vilket sätt?
Jag har ansökt om eller får pension, hemvårdsstöd eller annan förmån under utbildningstiden.
nej
ja, jag har ansökt
ja, jag får
Förmån (sökt/beviljad)
Betalare
Ort och datum

Underskrift
Ansökan om utbildningsstöd kan lämnas in personligen på Nygatan 5 eller skickas in till:
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
PB 2026
22 111 Mariehamn

Skriv ut

Töm blankett

