
Ansök om yttrande för  
omställningsstudiestöd hos CSN 

Du som är egenföretagare, anställd vid eller uppsagd från en arbetsplats utan kollektivavtal kan ansöka 
om att få ett yttrande till ett omställningsstudiestöd hos CSN. 

Hos oss kan du fåt ett yttrande för omställningsstudiestöd för utbildningar inom Sverige som är CSN-
berättigade. 

Läs om hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har 

nysteget.se/om-oss/behandling-av-personuppgifter

Dina uppgifter 

Personuppgifter 
Person- eller samordningsnummer * 

Förnamn * 

Efternamn * 

Adressuppgifter 
Adress * 

Postnummer * 

Ort * 

Land * 

Kontaktuppgifter 
E-postadress (Anger du mejladress skickas bekräftelsen hit) 

Telefonnummer * 

Postadress www.kammarkollegiet.se Telefon 054-22 12 00 Organisationsnummer 202100-0829 

Kammarkollegiet, 651 80 Karlstad 

Besöksadress OOO@kammarkollegiet.se Telefax 054-15 56 10 

Våxnäsgatan 10, Karolinen 

Kryssa i den här rutan om du har skyddade personuppgifter

https://nysteget.se/om-oss/behandling-av-personuppgifter


Jag som söker är? * 

Egenföretagare 

Anställd (på en tillsvidare, tillfällig eller provanställning) 

Uppsagd (från en tillsvidare, tillfällig eller provanställning) 

Start av studier 

När planerar du att börja studera? * 

Jag studerar redan (har pågående studier) 

Jag vill ange datum när jag planerar att starta: 

Yttrandet gäller endast för CSN-berättigade utbildningar 

Vi kan endast utfärda ett yttrande som gäller för utbildningar inom Sverige och som är CSN-berättigade. Du intygar att du har 
förstått detta genom att bocka för rutan nedan. 

Jag intygar: * 

Jag har förstått att ansökan om ett yttrande endast kan leda till utbildningar som ges i Sverige och som är CSN-berättigade. 

Din senaste arbetsplats 

För att du ska vara berättigad till stöd hos oss ska din arbetsplats vara förlagd i Sverige, vara registrerad hos 
Skatteverket och sakna kollektivavtal. 

Min senaste arbetsplats saknar kollektivavtal: *  

Ja 

Nej 

Din senaste arbetsplats får inte ha kollektivavtal om du ska få ett yttrande hos oss 

Du kan vara berättigad till stöd hos en annan omställningsorganisation, läs mer på nysteget.se

Om ja, fyll i: 

Organisationsnummer (xxxxxx-xxxx) till din arbetsplats * Namn på din arbetsplats * 

Besöksadress * Postnummer * 

Ort * Län * 

Postadress 

Kammarkollegiet, 651 80 Karlstad 

Besöksadress 

Våxnäsgatan 10, Karolinen 

www.kammarkollegiet.se

OOO@kammarkollegiet.se

Telefon 054-22 12 00 

Telefax 054-15 56 10 

Organisationsnummer 202100-0829 

http://www.nysteget.se/
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