Fyll i blanketten direkt på din dator
Den här blanketten kan du fylla i på din dator. Skriv sedan ut den på vitt papper
och i verklig storlek, det vill säga inte förminskad eller förstorad.
Kom ihåg att blanketten måste skrivas under innan du skickar in den!

MERKOSTNADSLÅN FÖR MUSIKINSTRUMENT

Lagra Ärendenr

Ankomstdatum

2421W 8

24213208

Person- och
skoluppgifter

Namn

+
Musikinstrument

Skriv tydligt – texten läses maskinellt.
Blanketten ska skickas in i original.

+

Fylls i av
CSN

→
Personnummer (10 siffror)

Skola, ort

Utbildning

Instrument

Kostnader för inköp

Kostnader för renovering

Övrigt

Skolans
intygande

+

Skolans eller institutionens stämpel
Härmed intygas att den studerande, för att kunna genomföra sina studier,
behöver köpa eller renovera ett instrument till den kostnad som meddelas här.
Datum

Underskrift

Kom ihåg att skriva under blanketten innan du
skickar den till CSN!
Namnförtydligande

Tjänstetitel

Skriv ut

+

+

CSN bl 2421W/8/2002

INFORMATION
Den här blanketten ska fyllas i av din skola
för att intyga dina kostnader för inköp av
musikinstrument.
Du kan få merkostnadslån för att köpa
eller renovera ett eller flera musikinstrument. Musikinstrumentet måste vara
nödvändigt för utbildningen och den bedömningen görs av skolan.
Du kan inte låna mer än vad det kostar att köpa eller renovera ditt musikinstrument. Som mest kan du låna 3 gånger
prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet är ett be-
lopp som regeringen beslutar om varje år
och som hänger samman med det allmänna
prisläget. På www.csn.se kan du se aktuella
belopp.
För att ha rätt till merkostnadslån för
musikinstrument måste du studera på

• en högskolas musikerprogram
• en högskolas lärarutbildning som omfattar ämnet musik
eller
• en utbildning som motsvarar någon av
dessa.
Om du studerar utomlands ska din hög
skoleutbildning motsvara en svensk hög
skolas musikerprogram eller en svensk
lärarutbildning som omfattar ämnet musik.
SÅ HÄR SKICKAR
DU IN BLANKETTEN

Du kan skicka in blanketten på olika sätt:
• tillsammans med din ansökan om studiemedel i Mina sidor på www.csn.se
• med post till CSN Postservice, 751 76
Uppsala.

Om vi har bett dig att skicka in den här
blanketten i samband med att vi begärt
fler uppgifter från dig, kan du använda
tjänsten Lämna fler uppgifter i Mina sidor
på www.csn.se.
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Besök
CSN på webben!
• Sök studiemedel
• Se när dina pengar kommer
• Räkna ut hur mycket du kan få

