Information till beslut
om lärlingsersättning
I din belopps- och utbetalningsplan ser du hur mycket lärlingsersättning du kommer att
få och när vi betalar ut pengarna. Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som
kan påverka din lärlingsersättning. Mer information om lärlingsersättning
hittar du på www.csn.se/larlingsersattning.

Stämmer uppgifterna?

Dina pengar
Vem får pengarna?

När kommer pengarna?

Om du är under 18 år, betalar vi normalt
ut lärlingsersättningen till den vårdnadshavare som senast fick ditt barnbidrag eller förlängda barnbidrag. Om lärlingsersättningen ska betalas ut till den andra
vårdnadshavaren, måste ni meddela detta
skriftligt till oss. Det gör ni på ”Ändring
av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare” (CSN:s blankett 1616). Den finns
på www.csn.se/blanketter.
När du har fyllt 18 år betalar vi ut
lärlingsersättningen till dig.

I belopps- och utbetalningsplanen som
följer med beslutet ser du när pengarna
betalas ut. Innan den första utbetalningen
måste skolan rapportera att du studerar
på heltid.

görs enklast på www.swedbank.se/kontoregister. Har din vårdnadshavare redan ett
konto som är anslutet till Swedbanks utbetalningssystem, behövs ingen ny anmälan.
När du fyller 18 år måste du anmäla
ditt eget konto.

Anmäl konto till banken

Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar. Din vårdnadshavare behöver
därför anmäla till dem på vilken bank och
vilket konto pengarna ska sättas in. Det
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Anmäl ändringar
När du lämnar uppgifter till CSN ansvarar
du själv för att de är riktiga. Det är också
viktigt att du anmäler ändringar som kan
påverka din lärlingsersättning. Meddela oss
direkt när du vet om förändringen, så undviker du problem med din lärlingsersättning. Vi är enligt lag skyldiga att anmäla
alla misstänkta bidragsbrott.

När ska du anmäla ändringar?

Hur anmäler du ändringar?

Anmäl till CSN om du
• du slutar studera
• du byter skola
• du byter utbildning
• du minskar studieomfattning från heltid till deltid
• du byter arbetsplats
• du får lärlingslön
• ditt utbildningskontrakt upphör
• avtalstiden för ditt utbildningskontrakt
ändras.

Ändringar till CSN anmäler du på blanketten som följer med beslutet.

Om du blir sjuk

Om du skolkar

Om du blir sjuk under studietiden, har
du rätt att behålla din lärlingsersättning.
Då ska du sjukanmäla dig till skolan. De
kan även be dig om ett läkarintyg om du
är sjuk en längre tid eller har upprepad sjukfrånvaro.

För att få lärlingsersättning måste du studera på heltid. Om du har ogiltig frånvaro
(skolkar) från skolan eller din lärlingsplats
kan CSN stoppa utbetalningarna. Har du
fått pengar du inte har rätt till för att du
skolkat, måste du betala tillbaka dem.

Vad händer efter en ändring?

När CSN har fått en anmälan om ändring,
fattar vi ett nytt beslut om din lärlingsersättning. Det kan innebära att du
• inte får några fler utbetalningar
• får mindre pengar resten av läsåret
• måste betala tillbaka pengar (återkrav)
• får mer pengar.

0771-276 000

Läs mer på www.csn.se/
larlingsersattning

