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Körkortslån

Vi gör studier möjligt.
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Funderar du på att ta körkort för att lättare  
kunna få ett jobb? Det låter som en bra idé! 
Många jobb kräver att du har ett körkort, så  
det kan säkert öppna fler möjligheter för dig. 

Om du behöver låna pengar för att kunna  
betala dina körlektioner så har CSN ett 
körkortslån. Lycka till!
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Vad är körkortslån? 
Körkortslånet är till för två olika grupper: för arbets-
lösa och för unga som nyligen har gått ut gymnasiet. 

Med körkortslånet kan du låna pengar från CSN för att kunna ta 
ett svenskt körkort med körkortsbehörighet B, det vill säga för 
personbil och lätt lastbil. Som mest kan du låna 15 000 kronor.
Det du lånar ska du sedan betala tillbaka. 

Körkortslånet kanske inte räcker till hela din körkortsutbildning, 
men det kan  vara en hjälp på vägen.

CSN får varje år en summa pengar som ska användas 
för körkortslånet. Det är riksdagen som bestämmer 
hur mycket pengar CSN får. Vi fattar beslut om 
ansökningarna i den ordning de kommer in till oss. 

Om du ansöker sent på året så kan det hända att de 
pengar som CSN har fått för körkortslånet är slut. Då 
kan du ansöka igen nästa år. 
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Krav för att få körkortslån
För att kunna få körkortslån måste du tillhöra 
någon av de två grupperna som lånet är till för:   

• Du är 19–20 år och har en gymnasieexamen eller 
motsvarande. 

eller

• Du är 18–47 år, arbetslös och anmäld som arbets- 
sökande på arbetsförmedlingen. Som arbetslös  
räknas du även om du till exempel deltar i ett arbets-
marknadspolitiskt program. Kravet på arbetslöshet  
är olika beroende på din ålder. 

Om du har ett B-körkort sedan tidigare kan du inte få 
körkortslån från CSN.

Det finns också några krav på Trafikskolan:

• Trafikskolan måste ha tillstånd av Transportstyrelsen 
att driva trafikskola. 

• Trafikskolan ska ha ett avtal med CSN. 

Läs mer om kraven på csn.se.

https://www.csn.se/
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Ansöka om körkortslån

1. Besök en trafikskola. Berätta att 
du har tänkt att ansöka om 
körkortslån hos CSN. 

2. Ansök om körkortslån i Mina sidor 
på csn.se. Logga in med mobilt 
bank-id eller någon annan 
e-legitimation.  

3. CSN prövar din ansökan och skickar 
ett beslut till Mina sidor. Du får ett 
sms eller mejl när beslutet kommit. 

4. Berätta för din trafikskola att du 
har fått beslut om körkortslån, så 
att de kan rapportera till CSN att 
du är inskriven hos dem. 

5. Anmäl ditt kontonummer till 
Swedbanks kontoregister. Då kan 
vi betala ut pengarna direkt till 
ditt konto. 

6. Begär utbetalning från CSN när du 
börjar din körkortsutbildning. Det 
gör du i Mina sidor. 
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När kommer pengarna?
Utbetalningarna kommer inte automatiskt,  
utan du måste själv begära ut dem i Mina sidor. 

Du kan som mest få tre utbetalningar. Varje utbetalning  
är på 5 000 kronor. 

För att CSN ska kunna betala ut pengarna måste vi ha fått 
rapporter från din trafikskola eller Trafikverket om din kör- 
utbildning och dina kostnader. Det tar sedan cirka två–tre 
bankdagar innan du har pengarna på ditt konto, från 
det att vi har godkänt din begäran.

Så här begär du din utbetalning
Första utbetalningen 
Meddela din trafikskola att du har ett körkortslån från  
CSN. De rapporterar då till CSN att du är inskriven hos dem 
och har ett godkänt körkortstillstånd. Sedan loggar du in  
i Mina sidor på csn.se och begär din första utbetalning.

Andra utbetalningen
När du har haft kostnader på minst 4 300 kronor kan  
du begära ut din andra utbetalning. Trafikskolan eller  
Trafikverket måste först ha rapporterat in kostnaderna  
till CSN för att vi ska kunna betala ut pengarna.

Tredje utbetalningen
När du har haft kostnader på ytterligare minst 5 000 kronor 
kan du begära ut din tredje utbetalning. Trafikskolan eller 
Trafikverket måste först ha rapporterat in kostnaderna till 
CSN för att vi ska kunna betala ut pengarna.
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Beslutet gäller i ett år
Du kan bara få CSN:s körkortslån en gång, 
och beslutet om körkortslån gäller i ett år. 

I vissa fall kan vi förlänga beslutet så att det gäller i mer  
än ett år. Det kan vi göra om det har hänt saker som du 
själv inte har kunnat påverka och som gjort att du inte 
kunnat genomföra din körkortsutbildning som planerat. 
Det kan till exempel vara att du brutit benet och därför 
inte kan köra. 

Om du vill förlänga beslutet så måste du kontakta CSN 
inom elva månader från det att vi fattade beslutet. 

När ditt beslut om körkortslån slutat att gälla kan du  
inte längre begära ut utbetalningar. Du kan inte heller få 
pengar efter att du har blivit godkänd på ditt kunskaps-
prov och körprov. 

Du kan inte låna pengar för kostnader som du haft före 
eller efter den tid som ditt beslut om körkortslån gäller.
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Betala tillbaka lånet
De pengar som du lånar ska du sedan betala 
tillbaka. CSN tar även ut ränta på lånebeloppet. 

När det är dags att betala kommer du att få information  
från CSN där det står när och hur mycket du ska betala.  
Du börjar betala tillbaka tidigast sex månader efter att ditt 
beslut om körkortslån har slutat att gälla. Återbetalningen 
startar alltid i samband med ett årsskifte.

Du betalar av ditt lån med 300 kronor i månaden. Det innebär 
att om du har lånat 15 000 kronor tar det lite mer än fyra år 
innan du har betalat tillbaka lånet. Det går naturligtvis att 
betala tillbaka lånet snabbare om du vill.

Om du flyttar!
Om du flyttar så måste du se till att CSN får din nya 
adress. Gör du en flyttanmälan till Skatteverket får  
vi den automatiskt. Annars måste du själv meddela  
din nya adress till oss. 
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Vill du veta mer?
Du kan läsa mer om körkortslån på csn.se.  

Där hittar du även information på olika språk. 

Du kan också ringa oss på 0771-276 000. 

Vill du mejla oss så gå in på csn.se  
och sidan Kontakta oss.

https://www.csn.se/
https://www.csn.se/
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Vi gör studier möjligt.
csn.se

Följ oss på:

@CSN

@centrala_studiestodsnamndenC
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