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CSN-Information
SÅ HÄR SKRIVER CSN:

Obs! Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om
du skolkar. Om du har inackorderingstillägg eller extra tillägg från
CSN, förlorar du det också. Även bidrag från Försäkringskassan kan
påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg.

Vad händer med studiebidraget när en elev skolkar?
Här ser du vad som händer när skolan rapporterar en elev som skolkar till CSN:
Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du
kan då bli av med studiebidraget. Som giltig anledning räknas exempelvis
att du fått ledigt eller att du är sjuk.
CSN får in en rapport från skolan om att en elev skolkar.
CSN skickar ett brev till eleven eller vårdnadshavare och meddelar de uppgifter
CSN fått från skolan.
Eleven eller vårdnadshavaren har sex dagar på sig att komma med synpunkter om
de inte tycker att skolans uppgifter stämmer.
CSN fattar ett beslut och stoppar utbetalningen.
Om eleven kommer tillbaka till heltidsstudier, drar CSN de eventuellt felaktiga
utbetalningar som gått ut från de kommande utbetalningarna. Om eleven inte
kommer tillbaka till heltidsstudier återkräver CSN de pengar som gått ut felaktigt.
Då behöver skolan skicka in ett underlag som styrker den otillåtna frånvaron.
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Om du fått för mycket pengar

Om du fått pengar som du inte har rätt till för att du skolkat, måste du
betala tillbaka dem. När det är möjligt drar CSN pengarna från dina
kommande utbetalningar.
Om du fortsätter att skolka och därför inte får fler utbetalningar, får du i
stället ett återkrav. Det får du även om dina kommande utbetalningar inte
täcker den summa du ska betala tillbaka. Ett återkrav innebär att du får ett
inbetalningskort med en summa som du måste betala tillbaka. Då får du
också en expeditionsavgift på 100 kronor.
CSN beskriver sin hantering med följande modell:

På CSN:s hemsida hittar du mer information om studiemedel http://www.csn.se/
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