Vad skiljer CSN:s omställningsstudiestöd från ordinarie studiemedel?
Aktuellt regelverk behöver kontrolleras hos CSN, men här är några exempel på skillnader just nu.
Maximal tid

Minsta
studietakt
Förhållande
mellan lån
och bidrag
Giltiga
utbildningar

Ordinarie studiemedel

Totalt 240 heltidsveckor på högskola eller
annan eftergymnasial utbildning och 80
eller 120 heltidsveckor på gymnasienivå,
beroende på tidigare utbildning. (Kan
sträckas ut längre vid deltidsstudier.)
Minst 50 procent i minst tre veckor

Minst 20 procent i minst en vecka
Bidragsdelen är betydligt större än det
möjliga lånet.

Utbildningar som har godkänts för
studiemedel av regeringen, eller en
myndighet som regeringen har utsett.
Gäller de flesta reguljära utbildningar
inom högskola, universitet,
yrkeshögskola, Komvux eller folkhögskola
Krav på din utbildning - CSN

Samma som för ordinarie studiemedel
och utbildningar som finansieras av en
registrerad omställningsorganisation.
Endast utbildningar som ges i Sverige.
Utbildningen ska också bedömas stärka
personens framtida ställning på
arbetsmarknaden med beaktande av
arbetsmarknadens behov.
Arbetat minst 16 tim/vecka under minst
åtta av de senaste 14 åren och minst 12
av de senaste 24 månaderna.
Möjligt att arbeta deltid parallellt med
studierna och det finns ingen
inkomstgräns (fribelopp).
Omställningsstudiestöd kan däremot bara
ges för den tid som personen är
studieledig, i kombination med arbete
alltså maximalt upp till heltid.
Nedre åldersgräns för bidrag och lån är
27 år. Övre åldersgräns för lånet är 60 år
och för bidraget 62 år. Från och med året
61 år begränsas antalet veckor med
bidrag till 10 veckor.

Inga krav på arbetad tid

Arbete vid
sidan av
studierna

Inkomst från arbete påverkar rätten till
studiemedel om inkomsten överstiger
aktuellt fribelopp per kalenderhalvår.
Fribelopp – inkomster under studietiden CSN

Åldersgränser

Minst 20 år vid studier på Komvux,
folkhögskola och gymnasium. Ingen
nedre åldersgräns vid studier på
högskola, universitet och andra
eftergymnasiala utbildningar. Bidrag kan
ges till och med 60 års ålder. Antalet
veckor med lån minskas successivt från
och med 51 års ålder.
Inget yttrande från någon
omställningsorganisation.

Väntetid för
beslut
Utbetalning
Skatt

44 heltidsveckor. (Kan sträckas ut längre
vid deltidsstudier.)

Storleken på studiebidraget är vanligtvis
ungefär en fjärdedel av det möjliga lånet.

Villkor för
arbetad tid

Yttrande från
omställningsorganisation

Omställningsstudiestöd

Vanligtvis inom en vecka, men ibland
längre tid.
Utbetalas månadsvis i förskott
Inte skattepliktigt

Den offentliga och de registrerade
omställningsorganisationerna kan göra
individuella bedömningar och ge
yttranden till CSN som viktigt underlag
för beslut om omställningsstudiestöd.
Kan ta två till tre månader.
Utbetalas månadsvis i efterskott
Bidraget är skattepliktigt (och
pensionsgrundande)

