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vid flytt till eller arbete i Sverige

Personnummer

Skicka blanketten till

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Vi behöver uppgifter för att utreda om du ska vara försäkrad i Sverige. Det ska du vara för att få ersättning,
intyg eller EU-kort. Om du har en svensk e-legitimation kan du lämna uppgifterna på Mina sidor. Där kan du
också skicka in bilagor digitalt.
An English version of the form is available at Forsakringskassan.se, type "5456en" in the search field to get it.
1. Uppgifter om dig

Förnamn och efternamn

Personnummer eller samordningsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Land

Telefon

I vilket land är du medborgare?

54560111

Om du saknar personnummer eller samordningsnummer behöver du fylla i dessa uppgifter.

Födelseort

Födelsedatum

1.a Får du eller har du fått ersättning från ett EU/EES-land, Förenade Kungariket eller Schweiz sedan du kom till eller
började arbeta i Sverige?

Du ska styrka dina uppgifter med ett intyg från det andra landet. Läs mer i bilagan.
Nej

Ja. Fyll i nedan

Från vilket land får eller fick du ersättning?

Från och med

till och med

Typ av ersättning
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Pension

Arbetslöshetsersättning

Föräldrapenning

Sjukpenning

Annan ersättning:

Blanketten har fyra delar:
Bosättning, sidan 2
Studier, sidan 2
Arbete, sidan 3
Familjemedlemmar, sidan 3
Fyll i de uppgifter som gäller din situation i varje avsnitt. På sidan 4 lämnar du eventuella övriga
upplysningar och skriver under blanketten. I bilagan hittar du information om andra dokument som vi kan
behöva för att utreda ditt ärende.

Personnummer
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Bosättning
2. Har du flyttat till Sverige?
Om du behöver uppehållstillstånd för att bo i Sverige ska du skicka in det. Läs mer i bilagan.
Nej

Ja, det senaste året (fyll i nedan)

Jag kom till Sverige den
Jag ska bo i Sverige

Jag är bosatt i Sverige sedan tidigare (fyll i nedan)

datum (år, månad, dag)

tills vidare

till och med

datum (år, månad, dag)

I Sverige bor jag

i bostad som jag hyr

i bostad som jag äger

inneboende

i annan boendeform:
Från vilket land flyttade du till Sverige?

Socialförsäkringsnummer eller ID-nummer i det landet

Adress i det andra landet

2.a Kommer du att vistas i något annat land under tiden som du bor i Sverige?
Nej

Ja. Fyll i nedan

I vilket land?

Hur ofta och hur länge kommer du att vara där?

2.b Har du en bostad i något annat land än Sverige?

54560211

Nej

Ja. Fyll i nedan

I vilket land?
Där bor jag

i bostad som jag hyr

i bostad som jag äger

inneboende

i annan boendeform:

Studier
3. Har du kommit till Sverige för att studera?
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Studier kan vara på universitet, på högskola eller som doktorand. Även till exempel grundskola och gymnasium
räknas som studier.
Nej

Ja. Fyll i nedan

Jag studerar i Sverige från och med
Jag har tidigare studerat i Sverige

datum (år, månad, dag)

typ av utbildning

från och med

till och med

Ersättning under studietiden

Studiemedel eller stipendier
Annat:
land

Jag får ersättningen från

Utbildningsbidrag för doktorander

Personnummer
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Arbete
Med arbete i Sverige menas arbete som utförs på plats i Sverige oavsett var arbetsgivaren är belägen.
Med arbete i annat land menas arbete som utförs utanför Sverige oavsett var arbetsgivaren är belägen.

4. Arbetar du eller söker du arbete i Sverige?
Nej

Ja. Fyll i nedan

Jag söker arbete i Sverige från och med

datum (år, månad, dag)
datum (år, månad, dag)

Jag arbetar i Sverige från och med
som anställd

Du ska styrka dina uppgifter med
skriftliga underlag, till exempel
anställningsbevis eller avtal som visar
hur mycket du arbetar. Läs mer i bilagan.

som utsänd till Sverige av en privat arbetsgivare
som utsänd till Sverige av en statlig arbetsgivare
som egenföretagare
i mitt eget aktiebolag

54560311

4.a Uppgifter om din arbetsgivare eller ditt företag

Arbetsgivare eller företag från min första arbetsdag i Sverige

Organisationsnummer

Nuvarande arbetsgivare eller företag (om det inte är samma)

Organisationsnummer

4.b Arbetar du eller har du arbetat i något annat land än Sverige?
Nej

Ja. Fyll i nedan

Du ska styrka dina uppgifter
med skriftliga underlag, till
exempel anställningsbevis
eller avtal som visar hur
mycket du arbetar. Läs mer
i bilagan.

land

Jag arbetar i
Jag har arbetat i
Jag är tjänstledig
från arbete i

land

sista arbetsdag

land

från och med

Familjemedlemmar
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5. Din familjesituation
Ensamstående
Gift
Sambo

Skild

Änka/Änkling

Förnamn och efternamn (make eller sambo)

Personnummer eller födelsedatum

Adress

Telefon, även landsnummer

Bor i Sverige från och med

datum (år, månad, dag)

Arbetar i Sverige

Arbetar i

Studerar i Sverige

Studerar i

land
land

Bor i

land

Personnummer
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5.a Har du barn?
Nej

Ja. Fyll i nedan

Barnets förnamn och efternamn

Bor i Sverige från och med
Bor i

Personnummer eller födelsedatum
datum (år, månad, dag)

I vilket land bodde barnet tidigare?

land

Barnets förnamn och efternamn

Bor i Sverige från och med
Bor i

Personnummer eller födelsedatum
datum (år, månad, dag)

I vilket land bodde barnet tidigare?

land

Barnets förnamn och efternamn

Bor i Sverige från och med
Bor i

Personnummer eller födelsedatum
datum (år, månad, dag)

I vilket land bodde barnet tidigare?

land

Barnets förnamn och efternamn

Bor i Sverige från och med

54560411

Bor i

Personnummer eller födelsedatum
datum (år, månad, dag)

I vilket land bodde barnet tidigare?

land

6. Övriga upplysningar

Här kan du till exempel skriva om du vill ha ett EU-kort, eller om du har fler barn än dem du skrivit om i punkt 5.a

7. Underskrift Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare skriva under. Om du har två vårdnadshavare ska båda skriva under.
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Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar är riktiga och fullständiga.
Jag vet att jag kan få betala tillbaka felaktigt utbetald ersättning. Jag vet att jag kan göra mig skyldig till brott om jag lämnar
oriktiga eller ofullständiga uppgifter, eller inte meddelar Försäkringskassan när uppgifterna ändras.
Datum (år, månad, dag)

Namnteckning

Namnförtydligande (om du som skriver under är vårdnadshavare)

Datum (år, månad, dag)

Namnteckning (om ni är två vårdnadshavare som skriver under)

Namnförtydligande (om ni är två vårdnadshavare som skriver under)

Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.
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Bilaga
Det är viktigt att du skickar in underlag som styrker dina uppgifter
Du måste själv styrka dina uppgifter med alla nödvändiga underlag som vi behöver för att utreda om du
ska vara försäkrad i Sverige. Om vi inte får dem, så måste vi göra vår bedömning utifrån de uppgifter vi
har. Det kan till exempel innebära att du inte blir försäkrad i Sverige.
Om du ...

så ska du skicka in ...

får arbetslöshetsersättning (se del 1 i blanketten)

intyg som styrker det.

har flyttat till Sverige (se del 2 i blanketten)
och behöver uppehållstillstånd eller arbetstillstånd

kopior av alla tillstånd som du fått.

är doktorand och får utbildningsbidrag
(se del 3 i blanketten)

intyg om utbildningsbidrag.

arbetar i Sverige som (se del 4 i blanketten)
anställd eller i eget aktiebolag

ett anställningsbevis eller ett avtal som visar när
du började arbeta, hur mycket du arbetar och i
vilket land du arbetar.

egenföretagare

ett registreringsbevis för ditt företag
ett registerutdrag från Skatteverket som visar att
ditt företag är godkänt för F-skatt, eller motsvarande handlingar från det land där ditt företag
är registrerat
handlingar som styrker när du började arbeta i
företaget.

utsänd av en arbetsgivare

intyg A1 om du är utsänd från Förenade
Kungariket, Schweiz eller ett annat EU/EES-land
ett konventionsintyg om du är utsänd från ett land
som Sverige har konvention med
ett anställningsintyg eller avtal där det framgår att
du är utsänd om du är utsänd från ett land utanför
EU/EES som Sverige inte har konvention med.

Information till dig som behöver uppehållstillstånd eller arbetstillstånd
Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill bosätta dig i Sverige behöver du ha ett
uppehållstillstånd. Vill du arbeta i Sverige behöver du i de flesta fall ha ett arbetstillstånd. Om du inte
har något tillstånd kan du kontakta Migrationsverket.
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Du som har ett uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska skicka en kopia av det till Försäkringskassan.
Om du inte gör det kommer Försäkringskassan att kontakta Migrationsverket för att få uppgifterna.
Uppgifterna från Migrationsverket kommer sedan att ligga till grund för Försäkringskassans bedömning.
Eftersom du redan har fått dessa uppgifter från Migrationsverket kommer Försäkringskassan inte att
skicka dem till dig innan bedömningen görs.
Om du anser att Migrationsverkets uppgifter om ditt uppehållstillstånd eller arbetstillstånd är felaktiga ska
du vända dig dit.

