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Körkortslån
Trafikskola
Vi gör studier möjligt.



Processen

Körkortslån  
– information till  
trafikskolor

Har din trafikskola elever med körkorts lån 
från CSN? Då behöver vi få uppgifter från 
er. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna 
betala ut lånet till eleven.

I den här foldern beskriver vi vilka uppgifter din trafikskola 
ska rapportera.

Vad är körkortslån?
Från och med den 1 september 2018 kan vissa arbetslösa 
låna pengar från CSN för att kunna ta B-körkort. Många 
arbetsgivare kräver idag att den som söker jobb har körkort, 
så med körkort kan det vara lättare att få ett jobb. Som mest 
kan man låna 15 000 kronor. Lånet betalas ut i delbelopp, 
direkt till låntagaren.

Du kan läsa mer om reglerna för körkortslån på   
csn.se/korkortslan 

Körkort
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Förberedelse

Nu börjar vi

Första utbetalningen

Rapportering

Andra utbetalningen

Tredje utbetalningen

Återbetalning
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För att kunna rapportera till CSN behöver din trafik
skola förbereda ett par saker: 
• Trafikskolechefen ska godkänna ett samverkans-

avtal med CSN. Det gör hen genom att logga in i 
tjänsten Körkortslån på csn.se/partner.

• Trafikskolechefen ska därefter ge behörighet till alla 
på trafikskolan som ska rapportera till CSN. 

Förberedelse

En elev på din trafikskola berättar att hen har 
körkorts lån från CSN.
• Trafikskolan rapporterar till CSN att eleven är 

inskriven på trafikskolan och har ett godkänt 
körkorts  tillstånd. Rapportera inom tre dagar efter  
att eleven sagt att hen har körkortslån.

Gör gärna en plan tillsammans med eleven, för att se 
hur långt lånet räcker under körkortsutbildningen.

Nu börjar vi

Förberedelse och nu börjar vi

Körkortslånet 
kan användas till 
kostnader för:
• Undervisnings-

material
• Introduktions-

utbildning
• Teoriutbildning
• Körlektioner
• Riskutbildning
• Kunskapsprov 

och körprov
• Hyra av fordon 

från en godkänd 
trafikskola eller 
Trafikverket
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Första utbetalningen och rapportering

När din trafikskola rapporterat uppgifterna till CSN 
kan eleven begära sin första utbetalning. Pengarna 
kommer inom 2–3 bankdagar efter CSN godkänt 
elevens begäran.
• Eleven kan nu betala för sina körlektioner och andra 

 moment i körkortsutbildningen.

Din trafikskola behöver inte ha rapporterat några kost-
nader för att eleven ska få sin första utbetalning, den 
betalas ut i förskott.

Första 
utbetalningen

Eleven tar körlektioner, går riskutbildning eller gör 
andra utbildningsmoment.
• Din trafikskola rapporterar elevens kostnader för de 

olika momenten. För varje kostnad ska trafikskolan 
även fylla i det datum när eleven utförde respektive 
utbildningsmoment.

Din trafikskola ska rapportera så snart som möjligt 
 efter varje utbildningsmoment, men senast tre dagar 
efter att eleven utfört momenten.

Rapportering

Rapportera  
inom 3 dagar!
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Andra och tredje utbetalningen

Din trafikskola rapporterar elevens kostnader. Det 
gör att eleven kan få nästa utbetalning. 
• Eleven kan skicka in begäran om den andra utbetal-

ningen när det finns inrapporterade kostnader på   
4 300 kronor.

Eleven kan få totalt 15 000 kronor, uppdelat på tre 
utbetalningar.

Andra 
utbetalningen

Din trafikskola fortsätter att rapportera elevens 
kostnader. Det gör att eleven kan få den tredje och 
sista utbetalningen.
• Eleven begär sin tredje utbetalning när hen haft 

kostnader på ytterligare 5 000 kronor.

Din trafikskola behöver inte rapportera in kostnader 
för kunskapsprov och körprov. De uppgifterna får CSN 
direkt från Trafikverket.

Tredje 
utbetalningen

Vill du veta mer? 
Gå in på csn.se/
partner eller  
ring oss på 
 0771-276 400

När eleven har 
klarat kunskaps-
prov och körprov 
kan hen inte 
begära ut fler 
utbetalningar.


