ANMÄLAN OM ÄNDRINGAR 			
FÖR OMSTÄLLNINGSSTUDIESTÖD
– skicka bara in om du ska lämna nya uppgifter
Ankomstdatum

2705M 1

27052201

Personuppgifter

Namn

+

Skriv tydligt – texten läses maskinellt.
Blanketten ska skickas in i original.

Fylls i av
CSN

→
Personnummer (10 siffror)

–
Adress
		

E-postadress

Ändrade
uppgifter
om studierna

+

Lagra

Telefon

Ny skola, ort

Ny utbildning

Ny studietid
fr.o.m. år

mån

dag

t.o.m. år

mån

dag

–

Nivå och
poäng/
studietakt

Folhögskola – ny studietakt

Grundskolenivå ................. %

Gymnasienivå ................. %

Komvux eller högskola – nytt antal poäng (p) eller högskolepoäng (hp)

Grundskolenivå ................. p

Gymnasienivå ................. p

Eftergymnasial nivå ................. hp

Annan utbildning, exempelvis yrkesutbildning eller basår – ny studietakt

Heltid

Deltid ................. %

Fr.o.m. när gäller ändringen av poäng eller studietakt (år, mån, dag)?

Ändring
av sökt
omställningsstudiestöd

Jag vill ha omställningsstudiestöd på

Heltid

Deltid 60 %

Deltid 40 %

Deltid 75 %

Deltid 50 %

Deltid 20 %

Jag vill söka bidrag för

Hela perioden

+
Ändrad
arbetsomfattning
Ändring
av annan
ersättning

Jag vill söka lån för

Hela perioden

Fr.o.m. år

Kortare period,
fyll i datum

mån

+
dag

t.o.m. år

mån

dag

–

Färre veckor, fyll i totalt antal veckor
(inklusive de veckor du redan fått)

Jag arbetar mindre, ny omfattning ................. %

Jag arbetar mer, ny omfattning ................. %
Fr.o.m. när ändrades din arbetsomfattning (år, mån, dag)?		

Min ersättning har upphört fr.o.m. (år, mån, dag) ................................................................................
Min ersättning har ändrats fr.o.m. (år, mån, dag) ................................................................................. ny omfattning ................. %
Jag får annan ersättning som jag inte tidigare meddelat CSN, fyll i uppgifterna nedan
Typ av ersättning

CSN bl 2705M/1/2209

Fr.o.m. när får du ersättningen (år, mån, dag)?		

Avbrott eller
uppehåll i
studierna

Omfattning i procent

Datum för studieavbrottet (den första dagen du inte längre studerar, år, mån, dag)

Datum för studieuppehåll längre än 7 dagar (fr.o.m. år, mån, dag–t.o.m. år, mån, dag)

Orsak till studieavbrottet/studieuppehållet

+

OBS! Kom ihåg att skriva under blanketten på baksidan!

Övriga
ändringar

Här kan du fylla i ändringar som du inte kan fylla i någon annanstans i blanketten. Skicka med eventuella intyg. Om utrymmet inte räcker till, skriv på annat
papper.

Försäkran
och underskrift

• Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter som jag lämnat är sanningsenliga.
• Jag har tagit del av reglerna för anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden, reglerna för samordning med annan ersättning och reglerna
för lån och återbetalning.
• Jag förbinder mig att betala tillbaka lånet enligt bestämmelserna i 4 kap. studiestödslagen (1999:1395, i dess lydelse fr.o.m. den 1 januari 2022).
Datum
		

Din underskrift

Förvaltares underskrift
		

		

INFORMATION
Det är ditt ansvar att alltid anmäla ändringar som påverkar hur mycket omställningsstudiestöd du får. I ditt senaste beslut
kan du se de uppgifter som ligger till grund
för beslutet. Om du får pengar som du inte
har rätt till, måste du betala tillbaka dem
direkt. Vi är enligt lag skyldiga att anmäla
alla misstänkta bidragsbrott.
Gör anmälan inom en vecka efter förändringen.
Mer information om omställningsstudiestöd hittar du på csn.se.
FYLL BARA I UPPGIFTER
SOM DU VILL ÄNDRA

Fyll bara i de uppgifter som du vill ändra,
övriga fält kan du lämna tomma.
Tänk på att du bara kan anmäla ändringar för den eller de perioder som du fått
omställningsstudiestöd.
BIDRAG OCH LÅN

Du kan välja att söka bidrag och lån
för alla veckor i studieperioden eller för

färre veckor. Du kan inte söka lån för
fler veckor än du sökt bidrag. Genom att
välja färre veckor med lån begränsar du
din studieskuld.
ANNAN ERSÄTTNING

Om du får andra ersättningar under studieperioden behöver du anmäla det till
CSN. Det kan exempelvis vara föräldrapenning, aktivitetsstöd eller sjukersättning. På csn.se kan du läsa mer om vilka
ersättningar som vi behöver få information
om.
AVBROTT ELLER
UPPEHÅLL I STUDIERNA

Om du avbryter dina studier eller gör
studieuppehåll har du inte längre rätt till
studiestöd.
Det är viktigt att du så fort som möjligt meddelar oss vilket datum du slutar
studera. Då kan vi stoppa dina kommande
utbetalningar, så att du inte behöver betala
tillbaka de pengarna.

Blanketten ska skickas till: CSN Postservice, 751 76 Uppsala

VAD HÄNDER EFTER ATT
DU ANMÄLT ÄNDRING?

CSN prövar din rätt till omställningsstudiestöd.
Om beslutet om ändring innebär att
du har rätt till mer pengar, får du en ny
utbetalning.
Innebär beslutet att du fått mer pengar
än du har rätt till, kan du få ett återkrav
och bli skyldig att betala tillbaka det belopp som du har fått för mycket. Då måste
du även betala ränta och en expeditionsavgift.
Du har även möjlighet att lämna tillbaka pengar om du fått för mycket eller
inte vill utnyttja dem. Då måste du göra
det senast 30 dagar från utbetalningsdagen
eller studiestödsperiodens början. Pengar
som du lämnar tillbaka behöver du inte
betala någon ränta på.

