STUDIEHJÄLP
CSN

Detta faktablad handlar om studiehjälp för
dig som ska studera i Sverige. Mer informa
tion hittar du på vår webbplats, www.csn.se.
Om du ska studera utomlands kan du läsa
mer i faktabladet ”Studiehjälp för studier
utanför Sverige”.
VAD ÄR STUDIEHJÄLP?

Studiehjälpen består av flera olika bidrag:
• studiebidrag
• extra tillägg
• inackorderingstillägg.
Du kan få studiehjälp för gymnasiestudier
till och med vårterminen det år du fyller 20
om du ska läsa på heltid.
Studiebidrag

Studiebidraget är 1 050 kronor per må
nad. Du behöver inte skicka in en ansökan
om studiebidraget. Studiebidraget betalas
ut automatiskt från och med kvartalet efter
det du fyllt 16 år när du ska studera på
gymnasienivå.
Fyller du 16 år mellan
• januari och juni 2012 får du studie
bidraget från höstterminens början.
Första utbetalningen kommer i septem
ber 2012.
• juli och september 2012 får du studie
bidraget i oktober 2012.
• oktober och december 2012 får du stu
diebidraget i januari 2013.
• januari och mars 2013 får du studie
bidraget i april 2013.
Extra tillägg

Extra tillägg är ett bidrag som prövas med
hänsyn till din och dina föräldrars eko
nomi. Era inkomster och en femtedel av er
förmögenhet över 75 000 kronor räknas
ihop. Det finns ingen nedre åldersgräns för
extra tillägg.
I tabellen ser du hur mycket du kan få.

FAKTABLAD

LÄSÅRET

2012/13

Inkomst före skatt

Extra tillägg
per månad

mindre än 85 000 kr

855 kr

85 000–104 999 kr

570 kr

105 000–124 999 kr

285 kr

Så ansöker du
Din ansökan om extra tillägg för läsåret
2012/13 ska ha kommit in till CSN senast
den 30 juni 2013. Du kan hämta en an
sökningsblankett på skolan eller beställa på
www.csn.se.
Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag du kan
få om du på grund av dina studier måste bo
på annan ort än din hemort.
Din totala restid mellan ditt föräldra
hem och skolan eller praktikplatsen måste
vara minst två timmar per dag, om du inte
var inackorderad.
Du kan få inackorderingstillägg om du
studerar på någon av följande skolformer:
• folkhögskola
• fristående gymnasieskola
• riksinternatskola (Grennaskolan, Lunds
bergs skola eller Sigtunaskolan Huma
nistiska Läroverket).
Om du ska studera på en fristående gym
nasieskola eller riksinternatskola kan du
normalt bara få inackorderingstillägg om
det program och nationella inriktning du
ska läsa inte finns på din hemort. Och
ingen av dina föräldrar (som också är vård
nadshavare) bor på studieorten inom två
timmars resväg från skolan.
Hur mycket du får i inackorderingstill
lägg varje månad beror på hur lång färdväg
det är mellan ditt föräldrahem och skolan
eller praktikplatsen, enkel väg. Beloppen
varierar mellan 1 190 kronor och 2 350
kronor per månad.

Så ansöker du
Din ansökan om inackorderingstillägg för
läsåret 2012/13 ska ha kommit in till CSN
senast den 30 juni 2013. Du kan hämta en
ansökningsblankett på skolan eller beställa
på www.csn.se.
Om dina föräldrar bor utomlands
Om dina föräldrar bor utomlands och minst
en av dem är svensk medborgare, kan du få
inackorderingstillägg även om du studerar
på en kommunal gymnasieskola eller på
komvux. Det kan du få från och med års
kurs 7.
UTBETALNING

Om du går i skolan hela läsåret och skolan
har rapporterat att du studerar på heltid,
får du normalt utbetalningar av studiebi
drag och eventuellt extra tillägg följande
månader:
• september
• oktober
• november
• december
• januari
• februari
• mars
• april
• maj
• juni.
Har du inackorderingstillägg betalas det
ut för fyra månader på höstterminen (sep
tember–december) och för fem månader
på vårterminen (januari–maj) under ett
normalt läsår.
Studiehjälpen betalas ut sista vardagen
i månaden.
CSN betalar ut studiehjälpen i sam
arbete med Swedbank. Pengarna sätts in
på det konto som betalningsmottagaren
(du eller din vårdnadshavare) själv väljer.
Det kan vara ett konto i Swedbank eller i
någon annan bank.

Vem får pengarna?

Så länge du är under 18 år, betalas peng
arna ut till den vårdnadshavare som senast
fick barnbidraget. Från och med 18-årsda
gen betalas studiehjälpen ut till dig själv.
FÖR DIG SOM ÄR
UTLÄNDSK MEDBORGARE

CSN nr 1027A/1204

För dig som är utländsk medborgare gäller
särskilda villkor. Om du inte fått svenskt
studiestöd tidigare, måste CSN först pröva
om du har grundläggande rätt. Då måste
du fylla i och skicka in blanketten ”Ansö
kan om grundläggande rätt till svenskt
studiestöd – studiehjälp” och skicka in till
CSN. Blanketten kan du beställa på

.se

.csn
www

www.csn.se. Där kan du också läsa mer om
vad som gäller för dig är utländsk medbor
gare.
Medborgare i EES och i Schweiz

Om du är barn till medborgare i EES och
i Schweiz, kan du under vissa förutsätt
ningar få studiehjälp med hänvisning till
EU-rätten.
ATT STUDERA UTOMLANDS

sökningsdag för läsåret 2012/13 är den
30 juni 2013.
BIDRAG FRÅN
DIN HEMKOMMUN

Om du ska läsa på en kommunal gymna
sieskola eller på komvux är det din hem
kommun som prövar rätten till bidrag för
inackordering och dagliga resor. Vänd dig
till din hemkommun med frågor om dessa
stöd.

Ska du studera utanför Sverige måste du
även ansöka om studiebidraget. Du kan
beställa blanketter och läsa mer om vilka
speciella regler som gäller för studiehjälp
utanför Sverige på www.csn.se. Sista an

Vill du veta mer?
Gå in på vår webbplats www.csn.se. Eller ring oss
på 0771-276 000, vardagar 8 --16.30.

