
Här hittar du kortfattad informa-
tion om de olika studiestöden. 
För mer information vänd dig till 
CSN www.csn.se eller ring 0771-
276 000 vardagar 8.00-16.30.

STUDIEHJÄLP
Om du är under 20 år (t.o.m. vår-      
terminen det år du fyller 20 år) kan 
du få studiehjälp för studier på grund-
skole- och gymnasienivå. Studiehjäl-
pen består av studiebidrag, inackor-
deringstillägg och extra tillägg.

Studiebidrag 1250kr/månad. Du kan 
endast få studiebidrag vid heltidsstu-
dier. Studiebidraget utgår enbart för 
studietiden, högst 10 månader/år.

Inackorderingstillägg 1 190 - 2 350 
kr/månad. Under tiden du är inackor-
derad på folkhögskola och har studie-
hjälp kan du även få inackorderings-
tillägg.
Vilken summa du får beror på avstån-
det mellan föräldrahemmet och folk-
högskolan. 

Extra tillägg högst 855 kr/månad 
och lägst 285 kr/månad för högst 10 
månader/år. Avgörande för om du ska 
få detta stöd är ditt och dina föräld-
rars ekonomiska förhållanden. Du 
kan ansöka om extra tillägg om du 
studerar på heltid och om du och din 
familj har en inkomst före skatt som 
är lägre än 125 000 kr för perioden 
1 juli-30 juni.

Ansökan om studiehjälp. Du behö-
ver inte själv ansöka om studiebidrag. 
Folkhögskolan rapporterar automatiskt 
in alla studerande som är under 20 år. 
Inackorderingstillägg och extra tillägg 
måste du själv ansöka om hos CSN. För 
dessa två tillägg är sista ansökningsdag
hos CSN den 30 juni för det läsår som du  
läser eller precis har läst.

STUDIESTÖD 2019 FÖR
FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE

Övrigt. Du som reser dagligen till 
skolan kan ibland få ersättning för 
resekostnader från din hemkommun. 
Eventuellt kan även kost- och läro-
medelsbidrag betalas av din hemkom-
mun. Beslut fattas av kommunen och 
ingår ej i studiehjälpen från CSN. Kon-
takta din hemkommun för mer infor-
mation.

STUDIEMEDEL
Från och med höstterminen det år du 
fyller 20 år kan du söka studiemedel 
för att studera på folkhögskola. För 
vissa eftergymnasiala yrkesutbild-
ningar finns dock ingen nedre ålders-
gräns för ansökan om studiemedel. 
Detta gäller yrkesutbildningar som är 
markerade som eftergymnasiala på 
folkhögskola.nu, t.ex. fritidsledare, 
behandlingspedagog, journalist eller 
teckenspråkstolk.

Studiemedel består av studiebidrag 
och studielån och beräknas per 
vecka. Du kan få studiemedel för stu-
dier på heltid eller deltid (50 eller 75 
procent). Du kan även söka studieme-
del för distansstudier.

Du kan välja att enbart söka bidraget 
eller att söka färre antal veckor med 
bidrag och lån än det maximalt tillåtna. 
Du kan också välja att söka färre låne-
veckor än bidragsveckor.

Ansökan om studiemedel kan läm-
nas in när som helst under året. Den 
studerande kan dock bara beviljas 
studiemedel retroaktivt i högst fyra 
veckor. Studiemedel beviljas, efter 
ansökan, för högst ett år i taget (53 
veckor). Du ansöker om studiemedel 
på www.csn.se.

STUDIEMEDELSBELOPP FÖR 
STUDIER PÅ HELTID 2019
Bidragsdelen i studiemedlet finns i två 
nivåer, generell nivå och högre nivå.

Generell 
nivå                 

Per 
vecka     

Fyra 
veckor

Bidrag    809  3 236

Lån 1 860 7 440

Summa                     2 669               10 676

Högre 
nivå  

Per 
vecka     

Fyra 
veckor

Bidrag 1 790                 7 160

Lån                                   879                    3 516

Summa                       2 669                   10 676

När du ansöker om studiemedel hos 
CSN behöver du inte särskilt söka den 
högre bidragsnivån. CSN prövar vid 
varje ansökan om du är berättigad till 
det högre bidraget. Det högre bidraget 
kan du få från och med det år du fyller 
25 år om du studerar på grundskole- 
eller gymnasienivå. 

Krav för det högre bidraget:
Du studerar på grundskole- eller gym-
nasienivå. Om du studerar på gymna-
sienivå får du inte ha en treårig gym-
nasieutbildning eller motsvarande 
svensk eller utländsk utbildning.
Om du läst på högskolenivå och kla-
rat minst 120 högskolepoäng eller har 
motsvarande utländsk utbildning, kan 
du inte få det högre bidraget.

Högre bidrag för unga arbetslösa
För dig som är arbetslös och är inskri-
ven i jobbgarantin för unga, i jobb- 
och utvecklingsgarantin hos Arbets-
förmedlingen eller om dina studier 
omfattas av ett utbildningskontrakt 
när du börjar studera (gäller från och 
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med höstterminen det år du fyller 20 
fram till det år du fyller 24 år). Du får 
inte ha haft studiehjälp eller studie-
medel för andra studier under de se-
naste sex månaderna. 
För studier på grundskolenivå ska du 
sakna slutbetyg från grundskolan el-
ler motsvarande. 
För studier på gymnasienivå ska du
sakna examen från gymnasieskolan 
eller motsvarande svensk eller ut-
ländsk utbildning.
Du kan få det högre bidraget tills 
du uppnår grundläggande behörig-
het, dock så länge du har studieme-
delsveckor kvar.

Högre bidrag för dig som har stu-
derat på introduktionsprogram

För att ha rätt till det högre bidraget 
måste du

• utan avbrott ha läst ett introduk-
tionsprogram till och med vårtermi-
nen det år du fyllde 20 år

• utan uppehåll fortsätta att studera på 
Allmän kurs på folkhögskola. Med up-
pehåll menas fyra månader eller mer.

Tilläggslån. Du som är 25 år eller äld-
re och har arbetat före studierna, kan 
söka ett tilläggslån på 920 kr/vecka 
om du har haft en inkomst på minst 
192 975 kr kalenderåret innan du bör-
jade studera. Du kan få tilläggslån i 
högst 120 veckor.

Merkostnadslån. Du kan under vissa 
förutsättningar ansöka om lån för mer-
kostnader i samband med utbildning-
en, t.ex. för studie- och praktikresor. 

Funktionsnedsättning. Om du har 
dyslexi eller någon annan funktions-
nedsättning som försvårar dina stu-
dier, kan du i vissa fall få studiemedel 
för en högre studietakt än vad du fak-
tiskt läser. Läs mer på CSN:s hemsida 
www.csn.se.

Fribelopp. Du får ha inkomst samti-
digt som du har studiemedel. Men om 
din inkomst under ett kalenderhalvår 
överstiger vissa fribelopp minskas 
dina studiemedel. Fribeloppet beror 
på hur många veckor under ett kalen-
derår du har studiemedel. I tabellen 
nedan visas hur fribeloppen för 20 
veckor med studiemedel ser ut:

Studietakt           Fribelopp/20 v. (kr)

Heltid                                90 075

Deltid 75 %                       112 595

Deltid 50 %                       135 115

Utbetalning. Studiemedel betalas ut i 
förskott. Du får den första utbetalning-
en när terminen börjat. Efterföljande 

utbetalning sker normalt den 25:e var-
je månad. Två saker måste dock vara 
uppfyllda:
1. Du måste lämna in studieförsäkran 
till CSN som styrker att du påbörjat 
dina studier.
2. Skolan måste meddela CSN att du 
påbörjat dina studier.

Tilläggsbidrag till studerande med 
barn. För dig som har vårdnaden om 
barn och har studiemedel. Bidraget 
betalas ut t.o.m. det kalenderhalvår 
barnet fyller 18 år och bara till en vård-
nadshavare även om båda studerar.

Bidrag för fyra veckors 
heltidsstudier (kr)

Ett barn                   612

Två barn                 1 000

Tre barn                  1 204

Fyra barn              1 408

Fem barn 1 612
Kan även fås för deltidstudier. Storle-
ken på bidraget bestäms då i förhål-
lande till studietakten.

Längsta tid för rätt till studiemedel
Du kan få studiemedel för ett visst 
antal veckor beroende på vilken nivå 
som du läser på. Hur många veckor du 
kan få på grundskole- och gymnasie-
nivå beror på din tidigare utbildning. 
Om du har synnerliga skäl eller om du  
har fyllt 40 och har särskilda skäl kan 
du få studiemedel för fler veckor.

Studier på grundskolenivå
• Den som saknar grundskoleutbildning 
och behöver färdighetsträning i att läsa, 
skriva och räkna (motsvarande grund-
skolans årskurs 1-6) kan få 100 veckor.
• Den som saknar grundskole utbildning 
eller motsvarande kan få 80 veckor.
• Den som har grundskoleutbildning 
eller motsvarande kan få 40 veckor.

Studier på gymnasial nivå
• Den som saknar slutbetyg eller mot-
svarande från treårig gymnasieutbild-
ning eller motsv. kan få 120 veckor.
• Den som redan har treårig gymnasie-
utbildning eller motsv. kan få 80 veckor.

Observera att som motsvarande ut-
bildning kan även utländsk utbildning 
räknas. 

Studier på eftergymnasial nivå
• Vissa yrkesutbildningar på folk-
högskolan är på eftergymnasial nivå 
(d.v.s. samma nivå som högskolan) 
och på den nivån kan du få studie-
medel i 240 veckor. Dessa kurser är 
markerade med eftergymnasial på 
folkhögskola.nu.

Längre tid för dig som fyllt 40 år  
Om det finns arbetsmarknadsskäl el-
ler personliga skäl kan ytterligare 40 
veckor beviljas på respektive nivå 
utöver ovanstående veckogränser. 

Det måste ha gått en viss tid sedan den 
studerande senast hade studiestöd på 
den aktuella nivån.

Studieresultat
Om du tidigare har studerat med stu-
diemedel kommer dina studieresultat 
att prövas när du ansöker om studi-
medel. Vid studier på folkhögskola 
krävs för fortsatt rätt till studiemedel 
att du fullföljt studierna i normal takt.
Övre åldergräns
Det finns en övre åldersgräns för rätten 
till studiemedel. Du kan få studieme-
del t.o.m. det år du fyller 56 år men 
rätten att ta fullt studielån begränsas 
fr.o.m. det år du fyller 47 år.

Hur många låneveckor du har rätt till 
beror på vilka studier du haft studie-
stöd för tidigare.
Eftergymnasiala studier - räkna med 
alla tidigare veckor med studielån.
Gymnasiestudier - räkna med hälften 
av tidigare veckor med studielån.
Grundskolestudier - räkna inte med 
de veckorna alls.

Kortkurser/sommarkurser. Studie-
medel lämnas ej för kortare kurstid 
än tre veckor.

Återbetalningen börjar tidigast sex  
månader efter det att du senast fick 
studiemedel. Om du har studiemedel 
under vårterminen börjar du betala 
tillbaka i januari det kommande året. 
Tar du studiemedel under hösttermi-
nen så börjar du din återbetalning i 
januari ett år senare. Du betalar på lå-
net i högst 25 år och det ska vara fär-
digbetalt när du är 60 år. Om du har en 
mindre skuld blir återbetalningstiden 
kortare. 

STUDIESTARTSSTÖD
Studiestartsstöd är ett bidrag som vis-
sa arbetslösa kan få under en kortare 
tid för att läsa in behörigheter till hö-
gre studier och öka chanserna till jobb. 

Det är hemkommunen som i första 
hand bedömer vilka som tillhör mål-
gruppen för studiestartsstödet. Det 
är också där som du gör din ansökan. 
För att du ska ha rätt till studiestarts-
stöd måste du uppfylla vissa krav. 
Även den utbildning du vill gå måste 
uppfylla kraven.

Mer information hittar du på 

CSN:s hemsida www.csn.se.

Faktabladet uppdaterat februari 2019
.


