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Hur gör jag en ansökan till CSN?  Detaljerad version 

Läs alltid informationstexterna i de olika stegen i din ansökan. 

  

1. Surfa in på www.csn.se 

Klicka på logga in och Mina Sidor 

 

 

 

 

 

2. Logga in med ditt personnummer 

och e-legitimation. 

Ofta används Mobilt BankID som 

finns som app till mobiltelefonen. 

 

  

www.csn.se  

Tel: 0771-276 000 

 

mailto:studievagledare@hylte.se
http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
tel:0771-276000


Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning 
studievagledare@hylte.se   
 

2 
 

3. Nu är du inloggad på Mina Sidor hos CSN. 

Klicka på Ansök om studiemedel.  

  

 

 

 

 

 

 

4. Klicka på att du vill göra en ny 

ansökan för studier vid en skola i 

Sverige 

 

Klicka sedan på  

 

 

 

 

 

 

5. En informationssida med en film kommer fram: 

Läs, kolla på filmen och klicka på 
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6. Välj skolform: 

Vuxenutbildning/Komvux (grund- och 

gymnasiekurser) (för vux-elever) 

eller Gymnasieskola för ungdomar 

(för gymnasie-elever) 
Ort: Hyltebruk 

Skola: Hyltebygdens 

kompetenscentrum (för vux-elever) 

eller Kompetenscentrum (för 

gymnasie-elever) 

Utbildning eller kurs: 

Grundskolekurser eller 

Gymnasiekurser beroende på vad du 

ska studera. Studerar du båda lägger 

du till en extra utbildning i nästa steg: 

 
Gymnasieelever väljer det program de studerar på. 

Klicka sen på  

 

7. Fyll i när dina kurser startar och när dem slutar. Ibland finns färdiga perioder som du 

kan klicka i. Kontrollera att datumen stämmer. Du kan bara få pengar för de veckor 

du faktiskt studerar.  

Fyll i hur många totala poäng du kommer läsa under perioden du söker studiemedel 

för.  

Gymnasieelever har färdiga perioder att välja. 

 

 

 

  

Klicka i 

Datum när dina kurser börjar 

Datum dina kurser slutar 

Totala antalet 

poäng du ska 

läsa under 

perioden 
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Exempel: Ida studerar Engelska 5 (100 poäng), Matematik 2b (100 poäng) och Vård 

och omsorgsarbete 1 (200 poäng). Engelskan startar 6 januari 2020 och håller på till 

13 Mars 2020 (10 veckor). Vård och omsorgsarbete startar 6 januari 2020 och håller 

på till 22 maj 2020 (20 veckor). Matematiken startar 16 mars 2020 när Engelskan är 

slut, och slutar 22 maj 2020 (10 veckor). 

Totalt läser Ida 400 poäng under 20 veckor med start 6 januari 2020 och slut 22 maj 

2020. Detta skriver Ida in i studietiden hos CSN. 

 

8. Fyll i när du beräknar att dina studier avslutas, (din totala utbildning). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Var har du gått i skola tidigare? Klicka i svaret som stämmer för dig. Klicka sedan på 

nästa.  

 

  

Ska du läsa kurser på en annan 

nivå (grundskolekurs, 

gymnasiekurs) under samma 

tid som den period du nyss fyllt 

i, kan du klicka på denna knapp 

och lägga till det. Gäller även 

studier på annan skola under 

samma period. 

mailto:studievagledare@hylte.se


Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning 
studievagledare@hylte.se   
 

5 
 

10. Nu kommer fler frågor som handlar om din tidigare utbildning. Klicka i det som 

stämmer för dig och klicka på  

 

11. När frågorna om din tidigare utbildning är klara ska du fylla i uppgifter om bidrag och 

lån.  

 

  

Här fyller du i om du söker 

studiemedel för heltid 

eller deltid. 

 

Bidrag är pengar man får 

behålla. Lån är pengar 

man senare ska lämna 

tillbaka. 
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12.  Om du har barn under 18 år kan du 

söka tilläggsbidrag. Det är ett extra 

bidrag för de som har barn i Sverige 

eller utomlands.  

 

Om ditt barn fyller 18 år under den 

period du söker för, behöver du fylla i 

rutorna med barnets uppgifter. 

 

Är dina barn yngre behöver du inte fylla 

i några uppgifter. 

 

 

 

 

 

 

13.   Om du har extra kostnader i 

samband med studierna kan du söka 

merkostnadslån om du vill – vilket 

betyder att du kan låna mer pengar 

under din studieperiod. Detta ska 

betalas tillbaka. Tilläggslån finns 

även för de som är över 25 år. 
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14. Fyll i hur stor inkomst du kommer 

få under kalenderhalvåret du söker 

studiemedel för (t.ex. lön vid 

arbete). Detta går att ändra i 

efterhand om du skulle få mer 

inkomst än vad du trodde vid 

ansökan.  

 

Klicka också i om du får annan 

ersättning, se i listan vad som 

räknas som annan ersättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Kontrollera eller fyll i dina 

kontaktuppgifter. Mobilnummer 

och e-post adress. 

Bestäm hur du vill att CSN ska 

meddela dig om beslut och annan 

information. Du kan välja mellan att 

få det i Mina Sidor (din sida här på 

CSNs hemsida) och sms, Mina Sidor 

och e-post eller med post (brev till 

brevlådan). 
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16. Kontrollera alla uppgifter, granska hela din ansökan och försäkra att det stämmer. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Om du har medborgarskap i ett annat land än Sverige kommer du få svara på fler frågor om 

ditt uppehållstillstånd. Läs och klicka i det alternativ som är rätt för dig. 

18. Nu är ansökan klar! Glöm inte att logga ut. 

Om du får ett beslut att du får pengar – ansökan beviljas – behöver du lämna 

studieförsäkran.  

 

Studieförsäkran  
 När du fått ett beslut från CSN att du får 
studiemedel – Beslut om studiemedel – måste 
du skicka in en studieförsäkran  
 
1. Logga in i mina sidor  

2. Klicka på Bidrag och lån för studier - 
studieförsäkran  

3. Klicka i rutan och klicka på skriv under  
 
När studieförsäkran är lämnad kan dina pengar 
betalas ut.  
 

OBS! 

 

Läs och klicka i rutan 

Klicka och starta din e-legitimation 

Tänk på att det är alltid är du själv som 

ansvarar för att de uppgifter du skickar till CSN 

är korrekta. Vid frågor om din ansökan, 

kontakta CSN på tel. 0771-276 000 
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