
6. Uppgifter om din skola

Utbildningens omfattning 

Typ av utbildning

Det underhållsstöd du får beror på dina föräldrars inkomst. Läs mer i "Så här fyller du i blanketten".

Ansökan 
Förlängt underhållsstöd när du 
bor växelvist hos dina föräldrar

Försäkringskassans inläsningscentral 
Skicka blanketten till

839 88 Östersund

Blanketten fylls i av dig som studerar!

3. När började du bo hos båda dina föräldrar ungefär lika mycket?

5. Gäller ansökan för båda dina föräldrar?

År, månad dag

1. Du som ansöker

4. Uppgifter om dina föräldrar

1 (2)

2. Från och med vilken månad ansöker du?

Telefon arbete, även riktnummer

Telefon arbete, även riktnummerTelefon hem, även riktnummer

Telefon hem, även riktnummer

Personnummer (12 siffror)

Förnamn och efternamn Personnummer (12 siffror)

Förnamn och efternamn

Mobiltelefon

Mobiltelefon

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Utdelningsadress

Utdelningsadress

Ja Nej, ansökan gäller för (förälders namn)

År, månad

Skolans namn, adress och telefon

Gymnasieskola Grundskola Annan utbildning, ange vilken

Utbildningen startar/startade år, månad Utbildningen avslutas år, månad 

Heltid Deltid

0771-524 524 
www.forsakringskassan.se Personnummer

Förnamn och efternamn Personnummer (12 siffror)

Telefon hem, även riktnummer Mobiltelefon



8. Övriga upplysningar

2 (2)

9. Din underskrift (inte din förälders)

Uppgifterna hanteras i Försäkringskassans datasystem. Läs mer i broschyren "Försäkringskassans personregister".

Datum Namnteckning

Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga.  
När uppgifterna förändras måste jag meddela Försäkringskassan.
Jag vet att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter, att utelämna något eller att inte 
meddela Försäkringskassan när uppgifterna jag lämnat förändras.

Telefon dagtid, även riktnummer

Telefon kvällstid, även riktnummer

7. Kontouppgifter

Clearingnummer Kontonummer

PlusGironummer

Personkonto i Nordea. Kryssa här om kontonumret är samma som ditt personnummer.

PlusGirokonto

Bankkonto

Jag lämnar upplysningar 
i en bilaga

Personnummer

Här ska du skriva ditt eget kontonummer, inte din förälders.

När kommer pengarna? 
Om din ansökan är komplett tar det högst 8 veckor innan du får beslut. Den första utbetalningen får du så fort 
beslutet är fattat. Efter det betalas underhållsstödet ut den 25:e varje månad. 
  
TIPS! På Mina sidor på forsakringskassan.se kan du följa vad som händer i ditt ärende.



Så här fyller du i blanketten

Du kan välja att låta ansökan gälla endast den ena eller båda av föräldrarna. Vet du från början 
att du inte kan få stöd i förhållande till en förälder (som har för hög inkomst) kryssar du i nej.

9. Din underskrift (inte din förälders)
Det är du som ska skriva under blanketten även om du inte har fyllt 18 år när du ansöker.

5. Gäller ansökan för båda dina föräldrar?

Du som studerar fyller själv i blanketten. Även om du inte har fyllt 18 år måste du själv skriva  
under ansökan. 
  
Förlängt underhållstöd vid växelvist boende är ett inkomstprövat stöd när du bor växelvist hos  
båda dina föräldrar. Det är en förlängning av det stöd som tidigare betalades ut till dina  
föräldrar. Du kan högst få 2 x 636 kronor per månad (636 kronor per förälder). Du kan söka i 
förhållande till var och en av dina föräldrar. Hur stort stödet blir beror på vilken inkomst och hur  
många barn din förälder har. Det kan vara så att du får stöd i förhållande till ena föräldern men 
inte den andra, om en av föräldrarna har en högre inkomst.  
  
Du kan få förlängt underhållsstöd tidigast för månaden efter det att du har fyllt 18 år. Fyller du  
18 år till exempel i mars kan du få förlängt underhållsstöd tidigast från och med april.  
  
Tänk på att du bara kan få underhållsstöd en månad bakåt i tiden. Ansöker du till till exempel  
i maj kan du få stöd tidigast från och med april.

Ansökan  
Förlängt underhållsstöd när du bor växelvist hos dina föräldrar (FK 5154)
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Det underhållsstöd du får beror på dina föräldrars inkomst. Läs mer i "Så här fyller du i blanketten".
AnsökanFörlängt underhållsstöd när dubor växelvist hos dina föräldrar
Försäkringskassans inläsningscentral 
Skicka blanketten till
839 88 Östersund
Blanketten fylls i av dig som studerar!
3. När började du bo hos båda dina föräldrar ungefär lika mycket?
5. Gäller ansökan för båda dina föräldrar?
År, månad dag
1. Du som ansöker
4. Uppgifter om dina föräldrar
1 (2)
2. Från och med vilken månad ansöker du?
Ja
Nej, ansökan gäller för (förälders namn)
Gymnasieskola 
Grundskola 
Annan utbildning, ange vilken
Heltid
Deltid
0771-524 524
www.forsakringskassan.se
8. Övriga upplysningar
2 (2)
9. Din underskrift (inte din förälders)
Uppgifterna hanteras i Försäkringskassans datasystem. Läs mer i broschyren "Försäkringskassans personregister".
Datum
Namnteckning
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. 
När uppgifterna förändras måste jag meddela Försäkringskassan.
Jag vet att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter, att utelämna något eller att inte meddela Försäkringskassan när uppgifterna jag lämnat förändras.
Telefon dagtid, även riktnummer
Telefon kvällstid, även riktnummer
7. Kontouppgifter
Personkonto i Nordea. Kryssa här om kontonumret är samma som ditt personnummer.
PlusGirokonto
Bankkonto
Jag lämnar upplysningar
i en bilaga
Här ska du skriva ditt eget kontonummer, inte din förälders.
När kommer pengarna?
Om din ansökan är komplett tar det högst 8 veckor innan du får beslut. Den första utbetalningen får du så fort beslutet är fattat. Efter det betalas underhållsstödet ut den 25:e varje månad.
 
TIPS! På Mina sidor på forsakringskassan.se kan du följa vad som händer i ditt ärende.
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Så här fyller du i blanketten
Du kan välja att låta ansökan gälla endast den ena eller båda av föräldrarna. Vet du från början
att du inte kan få stöd i förhållande till en förälder (som har för hög inkomst) kryssar du i nej.
9. Din underskrift (inte din förälders)
Det är du som ska skriva under blanketten även om du inte har fyllt 18 år när du ansöker.
5. Gäller ansökan för båda dina föräldrar?
Du som studerar fyller själv i blanketten. Även om du inte har fyllt 18 år måste du själv skriva 
under ansökan.
 
Förlängt underhållstöd vid växelvist boende är ett inkomstprövat stöd när du bor växelvist hos 
båda dina föräldrar. Det är en förlängning av det stöd som tidigare betalades ut till dina 
föräldrar. Du kan högst få 2 x 636 kronor per månad (636 kronor per förälder). Du kan söka i
förhållande till var och en av dina föräldrar. Hur stort stödet blir beror på vilken inkomst och hur 
många barn din förälder har. Det kan vara så att du får stöd i förhållande till ena föräldern men
inte den andra, om en av föräldrarna har en högre inkomst. 
 
Du kan få förlängt underhållsstöd tidigast för månaden efter det att du har fyllt 18 år. Fyller du 
18 år till exempel i mars kan du få förlängt underhållsstöd tidigast från och med april. 
 
Tänk på att du bara kan få underhållsstöd en månad bakåt i tiden. Ansöker du till till exempel 
i maj kan du få stöd tidigast från och med april.
Ansökan 
Förlängt underhållsstöd när du bor växelvist hos dina föräldrar
(FK 5154)
8.2.1.4029.1.523496
	flt_txtId: FK 5154 (006 F 001) Fastställd av Försäkringskassan
	Klicka för att skriva ut blanketten: 
	Klicka för att spara den ifyllda blanketten: 
	blankettNummer: 5154
	layoutVersion: 006
	logikVersion: 001
	flt_skanningsID: 51541203
	flt_txtTelArbeteForalder2: 
	flt_txtTelArbeteForalder1: 
	flt_txtTelHemForalder1: 
	flt_txtTelHemForalder2: 
	flt_txtPersonNrForalder1: 
	flt_txtNamnForalder1: 
	flt_txtMobiltelefonForalder1: 
	flt_txtMobiltelefonForalder2: 
	flt_txtPostnummerOrtForalder2: 
	flt_txtUtdelningsadressForalder1: 
	flt_txtUtdelningsadressForalder2: 
	Kryssruta - markera med mellanslag på tangentbordet eller klicka med musen: 0
	Kryssruta - markera med mellanslag på tangentbordet eller klicka med musen: 0
	flt_txtArManad: 
	Datum - skriv in eller välj i kalendern: 
	flt_txtForaldernsNamn: 
	flt_txtSkolansnamnAdressTelefon: 
	flt_txtSkolansnamnAdressTelefon2: 
	flt_txtAnnanUtbildning: 
	Kryssruta - markera med mellanslag på tangentbordet eller klicka med musen: 0
	flt_txtUtbildningStartArManad: 
	flt_txtUtbildningAvslutarArManad: 
	flt_txtPersonNr: 
	flt_txtFnamnEnamn: 
	flt_txtTelefonHem: 
	flt_txtMobiltelefon: 
	flt_txtTelDag: 
	flt_txtTelNatt: 
	flt_numClearing: 
	flt_numKonto: 
	flt_txtPlusGiro: 
	Kryssruta - markera med mellanslag på tangentbordet eller klicka med musen: 0
	flt_txtOvrigaUpplysningar: 



