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Ersättning för dig som deltar i det förstärkta 
samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan

Vad är rehabiliteringspenning?
Du som har sjukpenning och ska delta i en 
aktivitet inom det förstärkta samarbetet kan 
inte behålla din sjukpenning. Istället har du rätt 
till rehabiliteringspenning, och då får du lika 
mycket pengar i rehabiliteringspenning som du 
har i sjukpenning.

Vad är aktivitetsstöd?
Aktivitetsstöd är pengar du kan få om du deltar 
i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Om du 
samtidigt får rehabiliteringspenning, sjuk- eller 
aktivitetsersättning så minskar ditt aktivitets- 
stöd.

Hur mycket kan du få i aktivitetsstöd?

Hur mycket du får i aktivitetsstöd beror på hur 
mycket du skulle ha fått i a-kassa. Uppfyller du 
villkoren för a-kassa får du minst 365 kronor 
och högst 910 kronor per dag före skatt de första 
100 dagarna och 760 kronor per dag före skatt 

de resterande dagarna. Om du inte uppfyller 
villkoren för a-kassa så får du 223 kronor per 
dag före skatt.

Om du deltar på deltid blir din ersättning 
lägre. Aktivitetsstöd betalas ut för fem dagar  i 
veckan. Exakt summa och uträkning får du i 
beslutet om aktivitetsstöd.

Om du är under 25 år och inte uppfyller 
villkoren för a-kassa gäller särskilda regler som 
din personliga handläggare och arbetsförmed- 
lare kan berätta mer om.

Rehabiliteringspenning i kombination 
med aktivitetsstöd
Du som får en aktivitet inom ett arbetsmark- 
nadspolitiskt program kan utöver rehabilite- 
ringspenning även ha rätt till aktivitetsstöd. 
Aktivitetsstödet kombineras då med rehabilite- 
ringspenningen. Försäkringskassan samordnar 
dessa ersättningar åt dig. Din personliga hand- 
läggare och arbetsförmedlare kan lämna mer 
information om vad som gäller för just dig.

Du som deltar i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
får pengar från Försäkringskassan i form av rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktiv-
itetsersättning. Du kan också ha rätt till aktivitetsstöd, och en kombination av ersättningarna 
ovan tillsammans med aktivitetsstöd.
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