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Inledning

Den här handledningen kan du ha som stöd om du ska använda snabbguiden för 
att informera studerande om studiehjälp. Vi har valt att använda begreppet 
”Studiebidrag” som namn på guiden eftersom få studerande känner till begreppet 
”Studiehjälp”. Guiden innehåller dock information om alla tre bidragen – 
studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. 

I den här guiden och handledningen tar vi inte upp lärlingsersättning utan hänvisar  
i stället till det faktablad, samt den information om lärlingsersättning som finns på  
csn.se.
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Steg 1 
 

Studiebidrag

En studerande kan få studiebidrag
• kvartalet efter att han eller hon har fyllt 16 år
• för studier på gymnasieskola, komvux eller folkhögskola
• om han eller hon studerar på heltid.

Som längst kan den studerande få studiebidrag fram till och med vårterminen det år
han eller hon fyller 20 år.

Det går inte att få studiebidrag för studier i gymnasiesärskolan eller för studier på en 
eftergymnasial utbildning.

Utländsk medborgare
För att en utländsk medborgare ska få studiehjälp, måste CSN först pröva hans eller 
hennes grundläggande rätt till svenskt studiestöd. Innan den studerande har fått beslut 
om detta, kan vi inte betala ut någon studiehjälp. Det är därför viktigt att den 
studerande ansöker om grundläggande rätt till svenskt studiestöd i god tid innan 
utbildningen börjar. Ansökan kan göras redan under vårterminen i årskurs 9. Mer 
information om detta finns på www.csn.se. 
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Steg 1:1 
 

Inackorderingstillägg

Kommunal gymnasieskola
För studerande på kommunal gymnasieskola och komvux, har hemkommunen ansvar
för stöd till inackordering. Det är också kommunen som betalar ut ekonomisk
ersättning för dagliga resor.

Om den studerandes föräldrar bor utomlands permanent och minst en av dem är 
svensk medborgare, kan den studerande få inackorderingstillägg från CSN. 

Fristående gymnasium
Den studerande kan få inackorderingstillägg om han eller hon måste bo tillfälligt på 
utbildningsorten under studietiden. 

Hur mycket pengar den studerande kan få beror på avståndet mellan skolan och 
föräldrahemmet. Klicka på knappen Visa belopp för att se hur mycket 
inackorderingstillägg den studerande kan få. 

För ett normalt läsår betalar vi ut inackorderingstillägg för fyra månader på 
höstterminen och fem månader på vårterminen.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att ha rätt till inackorderingstillägg. 

Krav för att få inackorderingstillägg
Restiden mellan föräldrahemmet och skolan eller praktikplatsen måste vara minst två 
timmar per dag (tur och retur) för minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod. Det är 
den restid som den studerande skulle ha haft om han eller hon inte var inackorderad 
som gäller.

Samma program eller nationella inriktning får inte heller finnas på den studerandes 
hemort eller inom två timmars resväg per dag från hemorten.

Den studerande kan också få inackorderingstillägg om
• föräldrarna har flyttat från orten där den studerande påbörjat sin gymnasiala 
 utbildning
• föräldrarna bor utomlands
• det finns särskilda skäl.



5

I vissa fall kan den studerande inte få inackorderingstillägg

En studerande kan inte få inackorderingstillägg om
• någon av föräldrarna bor på den ort där han eller hon studerar (gäller om föräldern 

är vårdnadshavare)
• restiden mellan förälderns hem och skolan är mindre än 2 timmar per dag.

Folkhögskola
En studerande som läser en gymnasial utbildning på en folkhögskola och bor på 
skolans internat kan få inackorderingstillägg. Då spelar det ingen roll hur långt det är 
mellan skolan och föräldrahemmet. 

Om den studerande inte bor på skolans internat utan på ett annat ställe på skolorten, 
gäller andra villkor. Då måste den studerande ha minst två timmars restid per dag 
(tur och retur) mellan föräldrahemmet och folkhögskolan för att kunna få 
inackorderingstillägg.
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Steg 1:2  
 

Extra tillägg

För att en studerande ska kunna få extra tillägg måste familjens inkomster före skatt 
vara mindre än 125 000 kronor.

När CSN prövar ansökan om extra tillägg tittar vi på den studerandes och 
föräldrarnas beräknade inkomster före skatt. Vi räknar dessutom in en femtedel av 
den del av förmögenheten som överstiger 75 000 kronor. Vi tar inte hänsyn till antal 
syskon.

Hur mycket pengar får den studerande?
Hur mycket den studerande kan få i extra tillägg beror på hur stor inkomst 
familjen har. Tänk på att även a-kassa, sjukpenning och aktiveringsersättning räknas 
som inkomst. På www.csn.se kan du se vad som räknas som inkomst och vems 
inkomster som räknas med. 

Klicka på knappen Visa belopp för att se hur mycket extra tillägg den studerande kan 
få.

För ett normalt läsår betalar vi ut extra tillägg för fyra månader på höstterminen och
för sex månader på vårterminen. 

Det finns ingen nedre åldersgräns för att ha rätt till extra tillägg.
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Steg 2 
 

Ansökan

Studiebidrag
Studiebidraget behöver den studerande inte ansöka om. CSN får de uppgifter vi 
behöver från skolan. Om den studerande däremot ska läsa utomlands måste han eller 
hon ansöka. 

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg måste den studerande ansöka om. Blanketten heter ”Ansökan 
om inackorderingstillägg” (CSN:s blankett 1604) och kan beställas på www.csn.se/
blanketter. Sista ansökningsdag är den 30 juni det läsår ansökan gäller. Det innebär att 
den studerande har hela läsåret på sig att lämna in ansökan.

Extra tillägg
Extra tillägg måste den studerande ansöka om. Blanketten heter ”Ansökan om extra  
tillägg” (CSN:s blankett 1601) och kan beställas på www.csn.se/blanketter. Sista 
ansökningsdag är den 30 juni det läsår ansökan gäller. Det innebär att den studerande 
har hela läsåret på sig att lämna in ansökan.

Utländska medborgare
Utländska medborgare måste ansöka om att få grundläggande rätt till svenskt 
studiestöd. Blanketten heter ”Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt 
studiestöd, för dig som är utländsk medborgare och under 20 år” (CSN:s blankett 
4144) och finns att beställa på www.csn.se/blanketter.
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Steg 3  
 

Utbetalningar

När får den studerande sitt första studiebidrag?
En studerande på en gymnasieutbildning kan få studiebidrag tidigast från och med 
kvartalet efter att han eller hon fyllt 16 år. Fram till dess får den studerande vanligtvis 
barnbidrag från Försäkringskassan.

Om den studerande fyller 16 år under perioden januari–juni, upphör barnbidraget i 
juni. CSN betalar ut det första studiebidraget i september.

Första utbetalningen av studiebidraget
Fyller 16 år i  Första studiebidraget kommer i

Januari–mars  September 
   Om den studerande redan läser på gymnasiet när han eller 
   hon fyller 16 år, betalar CSN ut studiebidraget i april.

April–juni  September

Juli–september   Oktober 

Oktober–december Januari 

När kommer pengarna?
Vanligtvis betalas studiebidraget och extra tillägget ut 10 månader om året. Under juli 
och augusti betalas inga pengar ut. Pengarna betalas ut den sista vardagen i månaden. 

Inackorderingstillägget betalas vanligtvis ut för fyra månader på höstterminen och för 
fem månader på vårterminen.

Vem får pengarna?
Fram till dess att den studerande fyller 18 år betalar CSN ut pengarna till en förälder 
(vårdnadshavare). Om föräldern vill att utbetalningen ska gå till den studerandes 
konto, måste föräldern via banken ordna med överföring från sitt konto till den  
studerandes konto.
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När den studerande fyller 18 år betalar CSN ut pengarna till den studerande. Den 
studerande behöver därför ordna med ett konto innan 18-årsdagen. 

Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar. På Swedbanks webbplats är det 
enkelt att anmäla på vilken bank och vilket konto pengarna ska sättas in. Det är viktigt 
att det görs i god tid innan den första utbetalningen.
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Steg 4 
 

Skolk

All ogiltig frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om en 
studerande skolkar mer än några enstaka timmar och om det sker vid upprepade 
tillfällen. 

I vissa fall kan det finnas speciella anledningar till den ogiltiga frånvaron, exempelvis 
mobbning. Skolan kan då bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN.

Det här händer om den studerande skolkar:
1. Skolan meddelar CSN att den studerande skolkar. 
2. CSN stoppar utbetalningen. 
3. CSN kontaktar den studerande eller föräldrarna.
4. CSN undersöker om den studerande behöver betala tillbaka pengar. 
5. Om den studerande behöver betala tillbaka kontaktar vi den studerande eller föräldrarna. 

Andra bidrag påverkas
Det är inte bara studiebidraget som påverkas om en studerande skolkar. 
Inackorderingstillägg, extra tillägg och lärlingsersättning från CSN dras också in. Även 
bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och  
flerbarnstillägg.

Återkrav på grund av skolk
Om den studerande fått pengar som han eller hon inte haft rätt till på grund av skolk, 
måste han eller hon betala tillbaka dem. När det är möjligt drar vi pengarna från de 
kommande utbetalningarna under läsåret.

Om den studerande fortsätter att skolka och därför inte får fler utbetalningar, får han 
eller hon i stället ett återkrav. Det gäller också om de kommande utbetalningarna inte 
täcker den summa som ska betalas tillbaka. Då får den studerande ett inbetalningskort. 
Dessutom tillkommer en expeditionsavgift på 100 kronor. Har den studerande svårt 
att betala återkravet är det viktigt att han eller hon tar kontakt med CSN direkt. 
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Steg 5  
 

Ändringar

Det är viktigt att CSN får veta om något ändras som kan påverka studiehjälpen. Ju 
tidigare CSN får veta om ändringen, desto mindre risk är det att det blir krångel med 
pengarna från CSN. Om den studerande fått pengar från CSN som han eller hon inte 
haft rätt till måste han eller hon betala tillbaka dem. 
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Steg 6 
 

Mål

Guiden innehåller endast övergripande information. Nedanför guiden finns tips på bra 
länkar till mer information på www.csn.se.


