
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!



6848W 1
Skriv tydligt – texten läses maskinellt. 
Blanketten ska skickas in i original.
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Namn och adress

E-post

Inställda 
kurser

Underskrift

Här lämnar du övriga uppgifter som kan ha betydelse för din ansökan.

Underskrift

+

+

+

Fylls i av 
CSN→

Ankomstdatum

+

ANSÖKAN OM AVSKRIVNING AV STUDIELÅN
MED ANLEDNING AV COVID-19 

68483201

Skola/lärosäte, ort

Fyll i uppgifter om kurs som inte kunnat genomföras som planerat med anledning av covid-19. Inställda kurser som har ersatts med andra kurser ska du 
inte ta upp.

Övrigt

Telefon

INFORMATION

Om du har fått studielån under tid då skolan har varit tvungen att ställa in hela eller delar av en kurs till följd av 
coronapandemin, kan lånet i vissa fall skrivas av. Du behöver då inte betala tillbaka lånet för den tiden. 

Kom ihåg att skicka med intyg från skolan tillsammans med din ansökan!

Namn på kurs/delkurs Tid när kursen/delkursen har varit helt 
eller delvis inställd (fr.o.m.–t.o.m.)

Datum

Blanketten ska skickas till: CSN, Universitetsplatsen 3, plan 8, 392 31 Kalmar

Jag har haft kurser som varit helt eller delvis inställda p.g.a. covid-19. Jag ansöker därför om avskrivning av 
studielån för dessa perioder och skickar med intyg från min skola som visar när kurserna varit inställda och varför. 
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