
Svar från CSN 

Varför får man inte CSN för Medborgarskolan? 

Medborgarskolans kurser är inte CSN-berättigade och därför kan du inte heller få studiestöd för deras 

kurser. Det är regeringen, eller en myndighet som regeringen har utsett, som beslutar vilka utbildningar i 

Sverige som ger rätt till studiestöd. Gällande studier på eftergymnasial nivå så är det Universitets- och 

högskolerådet som bedömer rätten till studiestöd, inte CSN. 

Hur funkar omställningsstudiestödet? 

Detta är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med stödet kan du studera och bredda din 

kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom 

ditt område eller genom att byta spår. Stödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön 

(upp till ett maxbelopp) och dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill.  

Maxbeloppet under 2022 för bidraget är 21 298 kronor/månad, före skatt. Detta kommer du upp i om 

du tjänar 26 625 kronor eller mer per månad, före skatt. Bidraget är skattepliktigt och CSN kommer att 

dra av preliminärskatt innan vi betalar ut pengarna. Bidraget är också pensionsgrundande.  

Utöver bidraget kan du ta ett omställningsstudielån, om du vill. Hur mycket du kan låna beror också på 
din inkomst, och även här finns ett maxbelopp. År 2022 är maxbeloppet för lånet är 12 514 kronor per 
månad. Tanken med lånet är att du ska kunna ha ungefär samma inkomst efter skatt under studietiden 
som du har när du arbetar. Du kan aldrig få mer i omställningsstudiestöd än vad du har i lön. 

Stödet kan du få i 44 veckor, men längre om du studerar på deltid. 

Det finns en del kriterier som måste uppnås för att få omställningsstudiestödet, mer om dessa kriterier och 

information om stödet finns här: www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod 

Hur mycket får en europeisk person från CSN när de studerar på universitet i Sverige? 

Om en utländsk medborgare vill studera i Sverige och få studiestöd utbetalt från CSN måste vi först pröva 

dennes rätt till svenskt studiestöd. För att kunna få bidrag och lån så måste personen uppfylla två olika 

typer av villkor: 

1. Villkor för att ha rätt till svenskt studiestöd som utländsk medborgare

2. Villkor som gäller det studiestöd du ska söka

Om vi bedömer att personen uppfyller dessa två villkor så kan denne sedan ansöka om studiestöd och vi 

prövar då rätten för detta. Hur mycket bidrag och lån personen sedan kan få utbetalt beror på vilket 

studiestöd denne har och om hen läser på heltid eller deltid.  

Mer information om att studera i Sverige som utländsk medborgare finns här: www.csn.se/bidrag-och-

lan/for-din-situation/utlandsk-medborgare/ratt-till-svenskt-studiestod/sverige  

Mer information om studiemedel finns här: www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel 



 

 

 

 

Om det skulle finnas några fler frågor eller funderingar är ni varmt välkommen att kontakta oss. CSN når 

ni antingen via mejl eller telefon. 

Vårt e-postformulär hittar ni här: www.csn.se/epostaoss 

Vårt telefonnummer är 0771-276 000 och våra öppettider är helgfria vardagar mellan 09:00 och 16:00. Alla 

våra handläggare både talar och skriver på svenska och engelska.  

Om ni kontaktar oss och inte behärskar något av dessa språken så ska en myndighet enligt paragraf 13 i 

Förvaltningslagen (2007:900) använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den 

enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 

svenska. 

 

 


