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VAD ÄR
LÄRLINGSERSÄTTNING?

FÖR DIG SOM ÄR 		
UTLÄNDSK MEDBORGARE

Lärlingsersättning är ett bidrag för dig som
går på en utbildning på gymnasiet där delar
av din utbildning är på en arbetsplats. Det
är ett komplement till studiebidraget och
är till för måltider och resor. Bidraget är
1 000 kronor i månaden under den tid
du studerar.

För dig som är utländsk medborgare gäller
särskilda villkor. När du söker lärlingsersättning utreder CSN först om du har
rätt till svenskt studiestöd. Om du vill
söka lärlingsersättning ska du även fylla
i och skicka in ”Ansökan om studiehjälp/
Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd”
(CSN:s blankett 4144). Du kan beställa
blanketten på www.csn.se. Där kan du
också läsa mer om rätt till svenskt studiestöd.

VEM KAN FÅ
LÄRLINGSERSÄTTNING?

Du kan få lärlingsersättning om du går på
någon av dessa utbildningar:
• en gymnasial lärlingsutbildning
• en lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram där mer än hälften av
utbildningen är på en arbetsplats.
VILLKOR FÖR RÄTT TILL
LÄRLINGSERSÄTTNING

Den utbildning du läser måste ge rätt till
studiehjälp och du måste uppfylla övriga
villkor som gäller för rätt till studiehjälp.
Du måste till exempel studera på heltid.
ÅLDERSGRÄNS

CSN nr 1622A/1901

Det finns ingen nedre åldersgräns för att
få lärlingsersättning. Du kan få bidraget till
och med vårterminen det år du fyller 20 år.

LÄRLINGSLÖN

Du kan inte få lärlingsersättning för
samma tid som du får lärlingslön från
din arbetsplats.
SÅ ANSÖKER DU

Om du vill ansöka om lärlingsersättning
ska du skicka in ”Ansökan om lärlingsersättning” (CSN:s blankett 1620). Blanketten beställer du på www.csn.se/blanketter.
Sista ansökningsdag är den 30 juni
det läsår ansökan gäller.
UTBETALNING

Vi betalar ut pengarna den sista bankdagen
i månaden.

För att du ska få lärlingsersättningen utbetald, krävs det att din skola har rapporterat
till CSN att du studerar på heltid. Om du
skolkar kan CSN stoppa utbetalningarna.
Hur betalas pengarna ut?

Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar. Din vårdnadshavare behöver
därför anmäla till dem på vilken bank
och vilket konto pengarna ska sättas in.
Det görs enklast på www.swedbank.se/
kontoregister. Har din vårdnadshavare
redan ett konto som är anslutet till Swedbanks utbetalningssystem, behövs ingen
ny anmälan.
När du fyller 18 år måste du anmäla
ditt eget konto.
Om ni inte anmäler till vilket konto
ni vill ha studiehjälpen utbetald, får ni i
stället ett utbetalningskort från Swedbank.
När ni löser in utbetalningskortet kan ni
behöva betala en avgift.
Vem får pengarna?

Om du är under 18 år, betalar vi normalt
ut lärlingsersättningen till den vårdnadshavare som senast fick barnbidrag för
dig. När du har fyllt 18 år betalar vi ut
lärlingsersättningen till dig.

