INFORMATION TILL BESLUT
OM STUDIEMEDEL
Nu har du fått beslutet om studiemedel. 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 dina
studiemedel under studietiden. Du kan också läsa
om hur det fungerar när du ska betala tillbaka
ditt lån. På www.csn.se finns mer information.
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 studiemedel börjar.
• Meddela Swedbank på vilken bank och
vilket konto pengarna ska sättas in. Om
du har haft studiestöd 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.

CSN OGL 2417E/H/2002

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 studiemedel
börjar. Du kan lämna din studieförsäkran
i Mina sidor på www.csn.se eller i vår app.
Om du läser på två skolor samtidigt
eller på en skola som inte rapporterar digitalt till CSN får du blanketten ”Studieförsäkran/skolans intygande” med beslutet.
Den måste du använda. 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 2428).
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

Meddela ändringar
Vi har prövat din rätt till studiemedel
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, men du kan också göra det
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 studiemedel som du inte
haft rätt till, måste du betala tillbaka dem
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 Mina sidor på www.csn.se.

Om du, ditt barn eller en närstående
blir sjuk
När du studerar med studiemedel finns
det trygghetsregler om du blir sjuk eller
behöver vårda ett barn eller en svårt sjuk
närstående. För att du ska kunna ta del
av dem måste du göra en anmälan och få
frånvaroperioden godkänd. Anmäl redan
första frånvarodagen!
• Sjukdom anmäler du till Försäkrings
kassan.
• Vård av barn eller närstående anmäler du
till CSN.
Det finns även andra villkor som måste
vara uppfyllda, läs mer på www.csn.se.
Trygghetsreglerna innebär att under
tiden du är frånvarande
• får du behålla studiemedlen
• räknas inte veckorna med studiemedel
som använda
• blir kravet på studieresultat lägre.
Om du ångrar dig och vill lämna
tillbaka studiemedel
Om du vill lämna tillbaka studiemedel, ska
du kontakta CSN inom 30 dagar från utbetalningsdagen eller studiestödsperiodens
början. Lån som du lämnar tillbaka behöver
du inte betala någon ränta på.
SÅ HÄR BETALAR 			
DU TILLBAKA LÅNET

Du börjar vanligtvis betala tillbaka ditt lån
tidigast sex månader från det att du senast
fick studiemedel från CSN. Hur mycket du
ska betala beror bland annat på hur mycket
du har lånat, hur lång din återbetalningstid
är och hur hög räntan är. Det innebär i regel
att årsbeloppet ökar år för år.
Du betalar på ditt lån i högst 25 år, och
det ska vara färdigbetalt när du är 60 år.
Om det är mindre än 25 år tills du fyller
60, är det i stället den tiden som är din
återbetalningstid.

