Information till beslut
om studiestartsstöd
Nu har du fått beslutet om studiestartsstöd från CSN. För att du ska få din första
utbetalning är det några saker du behöver göra. Här kan du läsa om det samt om annat
du behöver tänka på som rör ditt studiestartsstöd under studietiden. På www.csn.se
finns mer information.

Stämmer uppgifterna?

Det här behöver du göra för att få dina pengar
• Läs igenom beslutet för att se att allt
stämmer.
• Lämna en studieförsäkran till CSN för
att intyga att du studerar enligt uppgifterna i beslutet. Det gör du i samband
med att din period med studiestartsstöd
börjar.
• Meddela Swedbank på vilken bank och
vilket konto pengarna ska sättas in. Om
du har haft studiestartsstöd från CSN
under det senaste året, behöver du inte
göra detta.
• Registrera dig på din kurs.
Innan vi kan betala ut pengarna ska även
skolan skicka uppgifter till CSN för att intyga att du har börjat studera.

Lämna studieförsäkran

Du behöver lämna en studieförsäkran till
CSN för att intyga att du studerar enligt
uppgifterna i beslutet. Det gör du i samband med att din period med studiestartsstöd börjar. Du kan enkelt lämna din studieförsäkran i Mina sidor på www.csn.se
eller i vår app. Lämna den senast en månad in på perioden.
Om du har fått CSN:s blankett ”Studieförsäkran/skolans intygande” tillsammans med beslutet, måste du använda den.
Både du och din skola ska skriva under
blanketten innan du skickar in den.
Om du är sjuk vid studieperiodens
början måste du skicka in ”Studieförsäkran

under sjukdom” (CSN:s blankett 2811).
Den hittar du på www.csn.se/blanketter.
Anmäl konto till Swedbank

Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar. Du måste därför anmäla till
dem på vilken bank och vilket konto pengarna ska sättas in. Det gör du enklast på
www.swedbank.se/kontoregister.
När kommer pengarna?

Tillsammans med beslutet har du fått en
belopps- och utbetalningsplan. Där ser du
när pengarna kommer och hur mycket du
får. Du kan även se det i Mina sidor på
www.csn.se eller i appen.

Det här behöver du tänka på under studietiden
• Om något ändras – meddela det till
CSN.
• Om du blir sjuk – anmäl det till Försäkringskassan.
• Om du är hemma för vård av barn eller
närstående – anmäl det till CSN.

CSN OGL 2417S/1/1705

Meddela om något ändras

Vi har prövat din rätt till studiestartsstöd
utifrån de uppgifter du har lämnat i din
ansökan. Om något ändras under studietiden måste du meddela det, annars kan
du få fel belopp utbetalt. Ändringarna kan
exempelvis handla om att du
• läser färre poäng än vad du planerat
• avbryter dina studier
• ändrar din inkomst.
Du meddelar enklast ändringar i Mina sidor på www.csn.se. Vissa ändringar går

även att göra via brev, e-post eller telefon.
Det är ditt ansvar att se till att CSN har rätt
uppgifter om dig och dina studier. Vi gör
kontroller i efterhand och om det visar sig
att du har fått studiestartsstöd som du
inte haft rätt till, måste du betala tillbaka
det direkt. Vi är enligt lag skyldiga att anmäla alla misstänkta bidragsbrott.
Om du flyttar måste du se till att CSN
får din nya adress. Gör du en flyttanmälan
till Skatteverket får vi den automatiskt.
Annars måste du meddela CSN, exempelvis i tjänsten Min profil i Mina sidor på
www.csn.se.
Om du, ditt barn eller
en närstående blir sjuk

Om du blir sjuk är det viktigt att du anmäler det till Försäkringskassan så snabbt
som möjligt. Om de godkänner din sjuk-

period får du behålla studiestartsstödet
under veckorna som du är sjuk. Kravet på
studieresultat blir också lägre.
Samma regler gäller om du behöver
vara hemma för vård av barn eller en svårt
sjuk närstående, men då ska du göra din
anmälan till CSN.
Om du vill lämna
tillbaka studiestartsstöd

Om du ångrar dig och vill lämna tillbaka
studiestartsstöd, ska du kontakta CSN. Det
måste du göra senast 30 dagar från utbetalningsdagen eller från studiestödsperiodens början.

