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För dig som är utländsk medborgare

Bidrag från CSN för
studier på gymnasiet
Ska du börja läsa på gymnasiet? Då kan du få bidrag från
CSN, som är den myndighet som har hand om det svenska
studiestödet. Det finns olika typer av bidrag att söka. Här kan
du läsa om hur det fungerar för dig som är utländsk
medborgare.

CSN:s olika bidrag
För alla bidrag gäller att du som längst kan få dem till och med
vårterminen det år du fyller 20. Efter det kan du ansöka om studiemedel.
Studiebidrag
Studiebidraget är 1 250 kronor per månad och betalas vanligtvis ut under
10 månader per år, från september till juni. För att få studiebidraget måste
du ha fyllt 16 år och läsa heltid på en gymnasieutbildning.
Extra tillägg
Om din familj har inkomster under en viss gräns kan du ansöka om att få
mer bidrag. Det kallas extra tillägg. Hur mycket pengar du kan få beror på
din familjs inkomster.
Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg är ett bidrag för boende och resor. Det kan du söka
om du läser på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola och måste
bo på en annan ort under studietiden.
Obs! Läser du på en kommunal gymnasieskola söker du bidrag för
boende och resor direkt hos din hemkommun, i stället för hos CSN.
Lärlingsersättning
Lärlingsersättning är ett bidrag som du kan ansöka om när du går en
gymnasial lärlingsutbildning, eller en lärlingsliknande utbildning på ett
introduktionsprogram. Bidraget är till för de extra kostnader för måltider
och resor som du kan ha när du är ute på din arbetsplats.
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Särskilda villkor för dig som är utländsk
medborgare
När du är utländsk medborgare utreder CSN först om du har rätt till
svenskt studiestöd, det vill säga om du kan få bidrag för studier från CSN.
Sedan utreder vi om du uppfyller övriga villkor för att få bidragen, till
exempel att du läser på heltid.

Vi gör studier möjligt
csn.se
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Vill du veta mer? Gå
in på csn.se eller ring
oss på 0771-276 000
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Har du permanent uppehållstillstånd (PUT) och bor i Sverige har du oftast
rätt till svenskt studiestöd. Om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av Migrationsverket för att du har flyktingstatus eller liknande har
du oftast också rätt till det. Som asylsökande har du däremot inte rätt till
svenskt studiestöd.
Om du inte har PUT eller kan jämställas med en flykting, är det olika regler
som gäller beroende på om du är medborgare i EU/EES eller i Schweiz
eller om du har ett annat medborgarskap. Du kan läsa mer i faktabladet
”Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk
medborgare” (CSN nr 4146).

Faktabladet finns på
olika språk på csn.se

Så ansöker du
Du som är utländsk medborgare måste ansöka om studiebidraget varje
läsår. Det gör du på ”Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt
studiestöd” (CSN:s blankett nr 4144).
Behöver du extra tillägg, inackorderingstillägg eller lärlingsersättning,
måste du också skicka in en ansökan till CSN.

När kommer pengarna?
När du fyller 18 år får du bidragen själv, innan dess betalas de vanligtvis ut
till den vårdnadshavare som senast fick barnbidraget. Är du under 18 år
och har kommit till Sverige utan dina föräldrar kan din gode man ansöka
om att få bli betalningsmottagare.
När den första utbetalningen kommer beror på vilken dag du fyller 16 år.
Fram till den första utbetalningen från CSN får du vanligtvis barnbidrag
från Försäkringskassan.

Fyller 16 år

Första utbetalningen
från CSN

Sista barnbidraget från
Försäkringskassan

januari-juni

september

juni

juli-september

oktober

september

oktober-december

januari

december
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Pengarna betalas sedan ut den sista vardagen i månaderna september–
juni. Inackorderingstillägget och lärlingsersättningen betalas ut
september–maj.

Vi gör studier möjligt
csn.se
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Alla blanketter finns på
www.csn.se/blanketter
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Vad händer om du skolkar?
Bidragen är till för att du ska kunna studera, därför har du inte rätt till dem
om du skolkar. Som skolk räknas frånvaro som skolan inte har godkänt.
Om skolan meddelar oss att du skolkar stoppar vi utbetalningarna. Har du
fått pengar som du inte har rätt till, måste du betala tillbaka dem.
Tänk på att skolk även kan påverka andra bidrag, exempelvis din familjs
bostadsbidrag och flerbarnstillägg.
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Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor,
och lycka till med dina studier!

Vi gör studier möjligt
csn.se
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