
Detta faktablad handlar om studiehjälp 
för dig som ska studera i Sverige. Om du 
ska studera utomlands kan du läsa mer i 
faktabladet ”Studiehjälp för studier utanför 
Sverige” (CSN nr 5009).

VAD ÄR STUDIEHJÄLP?

Studiehjälpen består av tre olika bidrag: 

•  studiebidrag
•  extra tillägg
•  inackorderingstillägg.

VEM KAN FÅ STUDIEHJÄLP?

Du kan få studiehjälp för gymnasiestudier 
om du studerar på heltid.

FÖR DIG SOM ÄR  
UTLÄNDSK MEDBORGARE

För dig som är utländsk medborgare gäller 
särskilda villkor. När du söker studiehjälp 
utreder CSN först om du har rätt till 
svenskt studiestöd. Du kan läsa mer om 
villkoren för att få studiestöd för utländska 
medborgare på www.csn.se.  

Så ansöker du

Är du utländsk medborgare och vill ansöka 
om studiehjälp ska du fylla i och skicka in 
”Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för 
rätt till svenskt studiestöd” (CSN:s blan-
kett 4144). Det behöver du bara göra en 
gång per läsår. Du kan beställa blanketten 
på www.csn.se/blanketter. 

STUDIEBIDRAG

Studiebidraget är 1 250 kronor per månad. 
Du behöver inte ansöka om studiebidra-
get. Det betalas ut tidigast kvartalet efter 
att du fyllt 16 år och som längst till och 
med vårterminen det år du fyller 20.

EXTRA TILLÄGG

Extra tillägg är ett bidrag som familjer 
med låga inkomster kan få. För att få 
extra tillägg ska din och dina föräldrars 

inkomster före skatt, tillsammans med en 
femtedel av er förmögenhet, vara lägre än 
125 000 kr för perioden 1 juli–30 juni. 

 Det finns ingen nedre åldersgräns för 
extra tillägg. Du kan få bidraget till och 
med vårterminen det år du fyller 20.

 I tabellen ser du hur mycket du kan 
få.

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

Vill du ansöka om extra tillägg ska du 
skicka in ”Ansökan om extra tillägg” 
(CSN:s blankett 1601). Blanketten be-
ställer du på www.csn.se/blanketter. Sista 
ansökningsdag är den 30 juni det läsår 
ansökan gäller.

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.

 Du kan få inackorderingstillägg om 
du studerar på exempelvis en

• fristående gymnasieskola  
• fristående gymnasiesärskola
• folkhögskola.

Läs mer om vilka utbildningar du kan få 
inackorderingstillägg för på www.csn.se/
inackorderingstillagg.

 Om du ska studera på en fristående 
gymnasieskola eller fristående gymna-
siesärskola kan du normalt bara få in-
ackorderingstillägg om det program och 
nationella inriktning du ska läsa inte finns 
på din hemort. Du kan inte få inackor-

deringstillägg om någon av dina föräldrar 
som också är vårdnadshavare bor på din 
studieort och restiden därifrån till skolan 
är mindre än två timmar per dag. 

 Hur mycket du får i inackorderings- 
tillägg 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. 

 Det finns ingen nedre åldersgräns för 
att få inackorderingstillägg. Du kan få 
bidraget till och med vårterminen det år 

du fyller 20.

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 grundskola, kommunal 
gymnasieskola eller på komvux. Det kan 
du få från och med årskurs 7. 

Så ansöker du

Vill du ansöka om inackorderingstillägg 
ska du skicka in ”Ansökan om inackor-
deringstillägg” (CSN:s blankett 1604). 
Blanketten beställer du på www.csn.se/
blanketter. Sista ansökningsdag är den 
30 juni det läsår ansökan gäller.

BIDRAG FRÅN   
DIN HEMKOMMUN
Inackorderingstillägg

Om du ska studera på en kommunal gym-
nasieskola, kommunal gymnasiesärskola 
eller på komvux är det din hemkommun 
som prövar rätten till bidrag för inack-
ordering.

Dagliga resor
Oavsett om du ska studera på en kom-
munal eller fristående skola är det din 
hemkommun som prövar rätten till 
dagliga resor.
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UTBETALNING

Vi betalar ut pengarna den sista bankdagen 
i månaden. 

 Om du går i skolan hela läsåret får 
du normalt utbetalningar av studiebidrag  
följande månader:

•  september
•  oktober
•  november
•  december
•  januari
•  februari
•  mars
•  april
•  maj
•  juni.

Har du extra tillägg betalas det ut samma 
månader som studiebidraget. 

 Har du inackorderingstillägg  betalas det 
normalt ut för fyra månader på höstter- 

minen (september–december) och för fem 
månader på vårterminen (januari–maj).

För att du ska få studiehjälpen utbetald, 
krävs det att din skola har rapporterat till 
CSN att du studerar på heltid. Om du 
skolkar kan CSN stoppa utbetalningarna.

Hur betalas pengarna ut?

Det är Swedbank som sköter CSN:s ut-
betalningar. Din vårdnadshavare behöver 
därför anmäla till dem på vilken bank och 
vilket konto pengarna ska sättas in. Det görs 
enklast på www.swedbank.se/kontoregis-
ter. Har din vårdnadshavare redan ett konto 
som är anslutet till Swedbanks utbetalnings- 
system, behövs ingen ny anmälan. 

 När du fyller 18 år måste du anmäla 
ditt eget konto. 

 Om ni inte anmäler till vilket konto 
ni vill ha studiehjälpen utbetald, får ni i 
stället ett utbetalningsavi från Swedbank. 

www.csn.se
Vill du veta mer?

 

Gå in på vår webbplats www.csn.se eller ring oss på 0771-276 000.

När ni löser in utbetalningsavin kan ni 
behöva betala en avgift. 

 Läs mer på www.csn.se/konto.

Vem får pengarna?

När du fyllt 18 år får du själv utbetal-
ningarna från CSN. Innan dess är det 
någon av dina föräldrar eller båda som 
får studiehjälpen. Pengarna går normalt 
till den förälder som senast tog emot 
barnbidraget.

OM DU SKA    
STUDERA UTOMLANDS

Ska du studera utanför Sverige måste du 
ansöka om studiebidraget. Du kan beställa 
blanketter och läsa mer om vilka speci-
ella regler som gäller för studiehjälp för 
studier utanför Sverige på www.csn.se. 
Sista ansökningsdag är den 30 juni det 
läsår ansökan gäller.


