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GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET

Generaldirektören har ordet
Verksamhetsåret 2013 var ett förändringsår för CSN. Vi har
utvecklat arbetssätt, kompetens och organisation. Arbetet
har gått bra och är viktigt för att vi ska kunna tillgodose våra
kunders behov även på längre sikt. Men det har inneburit
något sämre verksamhetsresultat.
Våra kundundersökningar visar, trots detta, att åtta av tio
kunder är nöjda med vår service. I externa undersökningar
ser vi en positiv utveckling i kundnöjdhet och anseendeindex.
Men våra kunder har fått vänta lite längre på besked och
beslut. Ändå har sju av tio kunder fått ett personligt svar
i telefon inom tre minuter. Åtta av tio kunder har fått ett
svar på sitt e-brev inom tre dagar. Vi når inte riktigt lika långt
som vi gjorde 2012. Men fortfarande visar CSN, i de allra
flesta fall, bättre resultat än 2010 och delvis bättre än 2011.
Det har blivit enklare för våra kunder under året. Vi arbetar
förebyggande med att kontakta kunder per telefon, vi provar
nya arbetssätt för att bättre tillgodose deras behov av service.
Särskilt glad är jag att vi har förbättrat våra e-tjänster. Kunderna kan nu använda några populära
e-tjänster när och var de vill med hjälp av en app och mobilanpassade webbsidor.
Verksamhetsåret 2012 beslutade vi om många förändringar. Under 2013 har vi börjat genomföra dem.
Vi har koncentrerat verksamheten efter våra kärnprocesser: kundmöte, utbetalning och inbetalning.
Vi har ändrat organisation, arbetssätt och kompetens. Vi har upphört med verksamhet i Falun, Uppsala
och Örebro. Under 2013 har vi också förändrat huvudkontorets inriktning, arbetssätt och organisation
för att verksamheten ska få ett bättre stöd.
Vi fortsätter att utveckla för kundernas bästa under 2014. Nu får våra medarbetare och chefer möjlighet att arbeta med systematisk verksamhetsutveckling i form av ständiga förbättringar. Vi arbetar också
vidare med att ta fram ett nytt systemstöd. Dessa åtgärder ger oss bättre förutsättningar att möta
kundernas behov även i framtiden, samtidigt som vi klarar våra utmaningar.
CSN:s vision är att göra studier möjligt. Under 2014 fortsätter vi att förbättra för våra kunder och att
bidra till det svenska kunskapssamhället. Det är ett uppdrag som vi är stolta över.

Christina Gellerbrant Hagberg,
generaldirektör för CSN
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ÅRET SOM GICK

CSN:s måluppfyllelse
Verksamhetsområde och mål 2013
Studiehjälp och Rg-bidrag
Mål i regleringsbrevet



Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

CSN:s mål





Andelen rätt beslut ska vara på en fortsatt hög nivå.
Handläggningstiden för studiehjälpen ska förkortas.
Handläggningstiden för Rg-bidrag ska bibehållas.

Studiemedel
Mål i regleringsbrevet





Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.
Alla kompletta ansökningar ska handläggas inom tre veckor.
Handläggningstiden för ärenden som avser studier utomlands ska förkortas.

CSN:s mål





Handläggningstiderna ska förkortas.
Andelen rätt beslut ska vara på en fortsatt hög nivå.
Kundernas möjlighet att göra rätt från början ska öka.

Återbetalning och återkrav
Mål i regleringsbrevet



Verksamheten ska säkerställa att lån återbetalas och återkrav betalas.

CSN:s mål






Andelen goda betalare med studieskulder ska öka.
Andelen goda betalare med återkrav ska öka.
Handläggningstiderna ska förkortas.
Andelen rätt beslut ska vara på en fortsatt hög nivå.

Hemutrustningslån
Mål i regleringsbrevet



Handläggningstiden för lån till hemutrustning inte ska överstiga tre veckor.

CSN:s mål




Andelen rätt beslut ska vara på en fortsatt hög nivå.
Handläggningstiderna ska bibehållas.

Expertfunktion
Mål i regleringsbrevet



Centrala studiestödsnämnden ska genom bevakning och analys av studerandes sociala och ekonomiska situation
säkerställa myndighetens kunskap inom området.

Organisationsstyrning
Mål i regleringsbrevet

 Centrala studiestödsnämndens servicenivå ska vara hög.
 Tilltron till Centrala studiestödsnämndens administration ska vara hög.
CSN:s mål




Tillgängligheten i kundservicen ska bibehållas.
Användningen av våra e-tjänster ska öka.

Övriga mål och återrapporteringskrav
Mål i regleringsbrevet



Centrala studiestödsnämnden ska motverka bidragsbrott och säkerställa att utbetalningar från studiestödssystemet
endast sker till den som är berättigad stöd från systemet.




Centrala studiestödsnämndens information om villkoren för studiestöd ska vara lättillgänglig och behovsanpassad.
Kvaliteten i ärendehanteringen ska öka.

 Uppfyllt
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ÅRET SOM GICK

Året som gick
I detta avsnitt beskriver vi de viktigaste resultaten för CSN under året. En mer detaljerad beskrivning
av myndighetens verksamhet och resultat finns i de olika delarna av årsredovisningen.

Korta svarstider och korta
handläggningstider
CSN:s kundservice har haft en hög nivå under 2013 även
om vi inte lyckats hålla samma höga nivåer som under
2012. Våra kundundersökningar visar att åtta av tio
kunder är nöjda med vår service. Antalet besök på CSN:s
webbplats har ökat och fler kunder än tidigare använder
våra självservicetjänster. Sju av tio kunder har fått ett
personligt svar i telefon inom tre minuter och åtta av tio
kunder har fått ett svar på sitt e-brev inom 72 timmar.
Handläggningstiderna är fortsatt korta även om de har
blivit något längre under 2013 jämfört med 2012.

Hög tilltro till CSN
Kundernas tilltro är på en fortsatt hög nivå jämfört
med förra året. Resultatet från 2013 års kundundersökningar visar att tre av fyra kunder har hög tilltro till
CSN. Detta tyder på att vi, liksom förra året, har lyckats
motsvara kundernas förväntningar på och önskemål om
vår service.
Under 2013 har CSN påbörjat ett arbete i syfte att öka
kundernas tilltro och förbättra vårt bemötande. Arbetet
har resulterat i ett antal förslag på åtgärder som CSN
kommer att arbeta vidare med under 2014.

Kvaliteten i ärendehanteringen är hög
Resultaten av de kvalitetsuppföljningar som vi gjort
under året tyder på att kvaliteten i ärendehanteringen har
förbättrats och att visar att utvecklingen för hanteringen
av studiehjälp, studiemedel och återbetalning är positiv.
När det gäller handläggningen av Rg-bidrag så har vi
tidigare inte gjort kvalitetsuppföljningar enligt denna
metod, varför jämförelser med tidigare år saknas.
De fel som upptäcks åtgärdar vi genom fortsatt
kompetensutveckling för att säkra kvaliteten i handläggningen.

Ökade inbetalningar
Inbetalningarna av studiestöd har ökat under 2013.
Ökningen av inbetalt belopp beror främst på att antalet
låntagare som är återbetalningsskyldiga har ökat. Under
året debiterades låntagarna totalt 11,8 miljarder kronor.
Av detta betalades det in totalt 91,2 procent. Andelen
inbetalt belopp är lägre bland de låntagare som bor
utomlands jämfört med dem som bor i Sverige. CSN har
under året vidtagit ett antal åtgärder i syfte att säkerställa att lån återbetalas. Exempelvis har vi fortsatt vårt
utredningsarbete för att hitta de låntagare som felaktigt
debiterats 0 kronor i årsbelopp.
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OM CSN

Om CSN
CSN ansvarar för studiestödet. Det innebär att vi beslutar om och betalar ut bidrag och lån för studier.
Vi hanterar också återbetalningen av lån. En annan del av vår verksamhet gäller hemutrustningslån som
ger utländska medborgare, främst flyktingar, möjlighet att köpa möbler och köksutrustning.

Uppdrag

Utmaningar

CSN:s uppdrag beskrivs i förordningen (2007:1071) med
instruktion för Centrala studiestödsnämnden, i myndighetsförordningen (2007:515) och i regleringsbrevet.
I instruktionen fastställs det att CSN är den myndighet i Sverige som har hand om studiestöd och hemutrustningslån. Det innebär att vi

CSN har identifierat fyra utmaningar fram till 2018:
uppdraget, tekniken, ekonomin och kompetensen. Vi
ska nå alla mål som regeringen har för vår verksamhet.
CSN:s handläggningssystem måste förnyas, vilket medför
stora kostnader. Verksamheten måste därför effektiviseras. De enkla arbetsuppgifterna finns inte kvar samtidigt
som vi kommer att införa nya arbetssätt. Det innebär att
medarbetarna behöver höja och ändra sin kompetens.

• prövar rätten till studiestöd och hemutrustningslån
• betalar ut studiestöd och hemutrustningslån
• hanterar återbetalning av lån.
CSN har hand om följande studiestöd:
• studiehjälp – till studerande på gymnasium (16–20 år)
• studiemedel – till studerande på gymnasium, komvux,
folkhögskola, högskola och universitet
• Rg-bidrag – bidrag till resor och boende för studerande
med funktionsnedsättning på riksgymnasier
• TUFF-ersättning – ersättning vid teckenspråksutbildning för föräldrar med barn som är beroende av
teckenspråk för att kommunicera.
CSN har även hand om hemutrustningslån till utländska medborgare, främst flyktingar. Det är ett lån som är
avsett för inköp av köksutrustning och möbler.
CSN är också ansvarig myndighet för den officiella
statistiken inom studiestödsområdet. Vi har dessutom ett
särskilt uppdrag att beakta kvinnors och mäns villkor i
vårt utvärderings- och analysarbete.

Vision
CSN:s vision sammanfattar vårt uppdrag i en mening:
CSN gör studier möjligt. Detta är vår ledstjärna som
visar vad vi strävar mot.

Värdegrund
CSN:s värdegrund består av fyra värdeord som beskriver hur vi vill uppfattas av kunder, uppdragsgivare och
medarbetare. Vi vill uppfattas som tillitsfulla, öppna,
ansvarstagande och förändringsvilliga.

Framtidsbilder
CSN har arbetat fram fyra framtidsbilder. De beskriver
var vi ska vara 2018 utifrån perspektiven kund, medarbetare, uppdragsgivare och it, och innehåller bland annat
följande:
Kunden har förtroende för CSN och kontakterna med
CSN är snabba och enkla. Kundens förstahandsval är
självservice via e-tjänster. Vi har medarbetare som aktivt
bidrar till CSN:s resultat och utveckling. De har bredare
kompetens och ger service med kundens fokus. De har
också djupare kompetens och fattar beslut i komplicerade ärenden. Tekniken är lätt att använda för medarbetaren och kunden. Tekniken gör det möjligt att utveckla
och effektivisera verksamheten.

Organisation
Christina Gellerbrant Hagberg är generaldirektör för
CSN. Hon ansvarar för och leder den löpande verksamheten med stöd av ledningsgruppen och insynsrådet. Insynsrådet är en rådgivande grupp till generaldirektören.
Rådet har också till uppgift att öka insynen i myndighetens verksamhet för regeringen och medborgarna.
CSN:s verksamhet är uppdelad på sju olika avdelningar. CSN har även en ledningsstab som är ett administrativt stöd till generaldirektören. Dessutom har vi en
internrevisor som är direkt underställd generaldirektören.
Vi är verksamma på 11 orter runt om i landet. Under
året har CSN upphört med verksamheten i Falun,
Uppsala och Örebro. Huvudkontoret ligger i Sundsvall.
CSN hade 902 anställda vid utgången av 2013.

CSN:S ÅRSREDOVISNING 2013
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CSN:s förändringsarbete
CSN behöver förändras för att klara framtidens utmaningar, krav och behov från kunder och uppdragsgivare.
Sedan 2011 har ett omfattande arbete med att förändra
myndighetens verksamhetsmodell och organisation
pågått. Verksamhetsmodellen innebär större kontor,
koncentrerad kärnverksamhet och specialiserade medarbetare inom kundmötesprocessen, utbetalningsprocessen
och inbetalningsprocessen. CSN:s bedömning är att en
verksamhet som koncentreras utifrån processerna har

Uppdraget

Långa mål

bättre förutsättningar att ge enhetlig service med hög
kundnytta. Syftet med förändringsarbetet är att skapa en
bättre ledning och styrning av myndighetens verksamhet.
Förändringarna syftar också till att underlätta en verksamhetsutveckling som innefattar arbete med ständiga
förbättringar och flexibelt lärande i vardagen. För att
klara detta och tillgodose övriga behov från kunder och
uppdragsgivare har CSN tagit fram en strategisk plan
som sträcker sig fram till 2018.

Verksamhetsstrategi

Med utgångspunkt i vårt uppdrag har vi tagit fram
långa mål. De anger övergripande vad vi ska uppnå med
verksamheten. CSN:s verksamhetsstrategi beskriver hur
vi ska arbeta. I verksamhetsstrategin framgår att vi ska ha
bättre ledning och styrning av verksamheten, att vi ska
verksamhetsutveckla för kundernas bästa, att vi ska införa
ett nytt hållbart systemstöd, att vi ska minska interna
kostnader samt specialisera och koncentrera verksamheten. Verksamhetsstrategin innefattar nya arbetssätt för
att underlätta en verksamhetsutveckling med ständiga
förbättringar och flexibelt lärande i vardagen där medarbetarna tar initiativ till och bidrar till problemlösningen.
För att realisera den nya medarbetarrollen behöver
även chefsrollen hos CSN utvecklas och omformas.
Cheferna ska vara närvarande i vardagen och genom ett
coachande förhållningssätt ge medarbetarna förutsättningar att producera, utveckla, nå målen samt bidra i
planering och uppföljning.
Till verksamhetsstrategin finns delstrategier som mer
specifikt beskriver de vägval vi gör de närmaste åren. De
beskriver bland annat hur CSN ska arbeta för att kundmötet ska vara effektivt, hur våra system ska utvecklas
och hur vi ska rekrytera medarbetare med rätt kompetens
inför framtiden.
I CSN:s årliga verksamhetsplanering sätter vi korta
mål och planerar vilka aktiviteter vi ska göra under året.
De årliga målen följs upp månadsvis och ligger till grund
för vår resultatanalys i årsredovisningen.
Den verksamhetsdrivna systemförnyelsen
Under 2012 fattade CSN:s ledning beslut om att
myndigheten ska genomföra en systemförnyelse. CSN:s

Delstrategier

Korta mål och
aktiviteter

systemstöd är föråldrat vilket innebär att modern teknik
inte kan användas för att utveckla och effektivisera
verksamheten. Ett nytt systemstöd är nödvändigt. Det
nya systemstödet ska vara hållbart och kostnadseffektivt
och det ska göra det möjligt att effektivisera och utveckla
verksamheten så att det ger ett bättre arbetssätt för handläggning och kundservice. Under 2013 har CSN inlett
tre större uppdrag.
• Bättre arbetssätt. Uppdragets syftar till att ta fram ett
bättre arbetssätt för kärnverksamheten.
• Nytt systemstöd hemutrustningslån. Det gamla systemet
är i stort behov av att ersättas. Systemet ska bytas ut.
• Bättre migrering. De delar av dagens systemlösning
som vi avser återanvända ska migreras till en modern
infrastruktur.

CSN:s ledningsgrupp i december 2013
Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör
Helena Gagner, chef för kundmötesavdelningen
Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen
Boel Magnusson, chef för inbetalningsavdelningen
Niclas Hjortenmark, chef för IT-avdelningen
Åke Svensson, chef för rättsavdelningen
Jan Söderholm, chef för ekonomiavdelningen
Fredrik Ejresund, chef för HR-avdelningen
Anna Sjöstrand, stabschef
Ulf Svahn, utvecklingsstrateg

CSN:S ÅRSREDOVISNING 2013
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EKONOMISK SAMMANFATTNING

Ekonomisk sammanfattning
I den ekonomiska sammanfattningen ger CSN en bild av finansieringen av myndighetens verksamhet.
Vi redovisar intäkter och kostnader utifrån den uppdelning av vår verksamhet som regeringen gör i
CSN:s regleringsbrev för 2013. Förändringen av den totala fordran för samtliga lån samt myndighetens
ut- och inbetalningar beskrivs också kortfattat i slutet av avsnittet.

Finansiering
CSN:s administration finansieras i huvudsak med anslag
och inbetalda avgifter från låntagare. De investeringar
som CSN gör under året finansieras med lån i Riksgälden. Detta, tillsammans med eventuella över- eller
underskott, är det ekonomiska utrymme vi har för årets
utgifter och investeringar.

Anslag
Årets outnyttjade anslagsmedel uppgår till 44,4 miljoner
kronor, varav vi får behålla 10,9 miljoner kronor som
anslagssparande till 2014. I tabell 2 redovisas anslag,
inkomster, kostnader samt anslagssparande för 2013.

Verksamhetens intäkter och kostnader
Både CSN:s intäkter och kostnader för verksamheten har
minskat under 2013 jämfört med 2012.
Tabell 1
Resultaträkning, tusen kronor, 2011–2013
2011

2012

2013

Förändring
2013–2012

Verksamhetens
intäkter

866 867

859 860

825 864

–33 996

Verksamhetens
kostnader

821 489

820 266

800 399

–19 867

Verksamhetens
utfall

45 377

39 594

25 464

–14 129

Verksamhetens intäkter uppgick 2013 till 825,9 miljoner
kronor. Det är en minskning med totalt 34 miljoner
kronor jämfört med 2012. Intäkter av anslag har minskat
med 28 miljoner kronor på grund av att kostnaderna
för verksamheten minskar, även intäkter av avgifter och
andra ersättningar har minskat.
De debiterade avgifterna har minskat med 5,1 miljoner kronor under året. Det är främst påminnelseavgifterna som har minskat men även expeditionsavgifterna.
Den huvudsakliga anledningen till minskningen är att
det finns 2 000 färre lån och att det fattats 18 700 färre
återkravsbeslut.
Trots att de debiterade avgifterna minskat har de inbetalda avgifterna ökat med 6,5 miljoner kronor. Framför
allt är det påminnelseavgifter som betalas efter krono
fogdekrav som har ökat.
Verksamhetens kostnader uppgick 2013 till 800,4
miljoner kronor. Det är en minskning med 19,9 miljoner
kronor jämfört med 2012. Att kostnaderna minskar trots
årliga kostnadsökningar av löner och avtal är en följd
av att CSN gör nödvändiga besparingar i verksamheten
för att möta de utmaningar som den verksamhetsdrivna
systemförnyelsen medför. Genom att minska kostnaderna
kan myndigheten ta eget ansvar för finansieringen av
den verksamhetsdrivna systemförnyelsen. De minskade
kostnaderna innebär att myndigheten har outnyttjade
anslagsmedel för 2013.
Som ett led i att anpassa verksamheten har antalet
anställda minskat under 2013. Detta gör att löne
kostnaderna har minskat jämfört med 2012.
Driftkostnaderna har också minskat. Det beror på att
kostnaderna för porto, maskintjänster och datortjänster
minskar.

Tabell 2
CSN:s förvaltningsanslag 15 01 006 anslagspost 1, tusen kronor, 2012

1

Ingående
anslagssparande

Tilldelade medel

Indragning av
anslagssparande

Inkomster1

Kostnader

Utgående
anslagssparande

14 235

328 951

–4 427

442 645

737 009

44 395

Samtliga inbetalda avgifter redovisas som inkomst mot förvaltningsanslaget.
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Kostnad per CSN-kund

Intäkter och kostnader per verksamhet
CSN:s totala kostnader fördelas utifrån regleringsbrevets
indelning i verksamhetsområden. För mer information
om kostnadsfördelningen, se avsnitt Förklaringar till
resultatredovisningen.
Under 2013 har CSN:s totala kostnader minskat med
19,9 miljoner kronor jämfört med 2012.
Kostnaderna för studiehjälp och Rg-bidrag har ökat
med 13,5 miljoner kronor jämfört med 2012. Kostnadsökningen för studiehjälp beror främst på att det har
krävts mer resurser för handläggning av ogiltig frånvaro.
Det beror på en rutinförändring som infördes den
1 januari 2012.
Kostnaderna för studiemedel och återbetalning har
fortsatt att minska under 2013. Detta förklaras främst
av att ärendehandläggningen effektiviserats och att det
använts mindre resurser för handläggning.
Kostnaderna för hemutrustningslån har ökat något
jämfört med 2012, detta förklaras främst av att mer
resurser tillförts verksamheten som en följd av den på
gående verksamhetsdrivna systemförnyelsen.
CSN:s intäkter i form av anslag och inbetalda avgifter
kan inte fördelas direkt på de olika verksamheterna,
eftersom båda finansieringskällorna ska bidra till myndighetens totala finansiering. Vi har därför fördelat intäkter
proportionellt utifrån kostnaderna.

Ett sätt att belysa myndighetens totala kostnadseffektivitet är att beräkna kostnaden per CSN-kund. Beräkningen utgår från de kostnader som redovisas i tabell 3. Dessa
kostnader divideras med antalet personer som har tagit
del av något av de stöd CSN förmedlar eller personer
som är återbetalningsskyldiga.
Tabell 4
Kostnad per CSN-kund, kronor, 2011–2013
CSN-kund

2011

2012

2013

316

315

306

Kostnaden per CSN-kund har minskat med 9 kronor
jämfört med 2012. Även myndighetens totala kostnader
har minskat något under året. Samtidigt har det totala
antalet kunder ökat marginellt. Vi bedömer att CSN
har varit något mer kostnadseffektiv under 2013 jämfört
med 2012.

Tabell 3
Intäkter och kostnader, fördelat på verksamhet, tusen kronor, 2011–2013
2011
Studiehjälp och Rg-bidrag
— varav kundservice
Studiemedel
— varav kundservice
Återbetalning
— varav kundservice
Expertfunktion
Hemutrustningslån
Summa
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2012

2013

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

85 338

80 871

93 598

89 288

106 107

102 836

9 845

9 330

10 091

9 626

9 959

9 652

438 061

415 130

427 546

407 859

394 429

382 268

73 549

69 699

66 753

63 677

70 380

68 210

326 447

309 359

320 741

305 972

305 400

295 984

47 666

45 171

43 100

41 118

42 200

40 899

2 988

2 832

2 904

2 770

2 810

2 723

14 032

13 297

15 071

14 377

17 117

16 589

866 867

821 489

859 860

820 266

825 864

800 399

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Total fordran för samtliga lån

från 106 000 kronor 2010 till 136 960 kronor 2011,
det vill säga under det inkomstår som efterkontrollerats
våren 2013.
Amorteringarna uppgick 2013 till 11 407 miljoner
kronor, vilket är en ökning med 229 miljoner kronor
jämfört med 2012. Det beror främst på att antalet
återbetalningsskyldiga låntagare har ökat med 17 000
personer under året.
Avskrivningarna har ökat med 54 miljoner kronor,
från 660 miljoner kronor 2012 till 714 miljoner kronor
2013. Ökningen beror främst på att CSN efterskänkt
hemutrustningslån för låntagare som varaktigt utvandrat
från Sverige och som CSN saknat kontakt med under
minst tio år.
Reservationen för osäkra fordringar har ökat med
570 miljoner kronor under året, från 28,8 miljarder
kronor 2012 till 29,4 miljarder kronor 2013. Ökningen
beror främst på att antalet låntagare har ökat. För mer
information, se avsnitt Redovisningsprinciper i årsredovisningens finansiella del.

CSN:s totala fordran för samtliga lån inklusive återkrav
och administrativa avgifter har ökat under 2013. Den
största ökningen står nyutlåningen för.
Nyutlåningen uppgick 2013 till 14 464 miljoner
kronor, vilket är en ökning med 416 miljoner kronor
jämfört med 2012. Utbetalningarna har ökat till följd av
att studiemedelsbeloppet för 2013 är högre än för 2012
och att fler personer lånar.
Räntefordringarna uppgick 2013 till 845 miljoner
kronor, vilket är en minskning med 103 miljoner kronor
jämfört med 2012. Minskningen beror på att låneräntan
har sänkts från 1,5 procent 2012 till 1,3 procent 2013.
Återkravsfordringarna för beslutade återkrav uppgick
2013 till 354 miljoner kronor. Det är en minskning med
135 miljoner kronor jämfört med 2012. Minskningen
kan i huvudsak förklaras av att antalet återkravsbeslut på
grund av efterkontrollerad inkomst nästan har halverats
jämfört med 2012. Detta beror på att fribeloppet höjdes
Tabell 5

Total fordran för lån, räntor, avgifter och återkrav, miljoner kronor, 2011–2013
Ingående balans

2011

2012

2013

Förändring 2013–2012

189 713

193 306

197 170

3 865

13 174

14 048

14 464

416

Tillkommer
— nyutlåning
— räntefordringar

1 304

948

845

–103

— debiterade avgifter

490

472

466

–5

— återkravsfordringar

422

489

354

–135

1

–1

–1

0

15 391

15 956

16 129

173

— amorteringar

10 909

11 179

11 407

229

— avskrivningar

681

660

714

54

— avlyft mellan lånetyper

188

227

161

–66

22

26

27

1

— övrigt
Delsumma
Avgår

— skuldreducering p.g.a. sjukdom
— avräkningskonton

5

4

3

–1

11 804

12 095

12 312

217

Summa fordran

193 301

197 166

200 987

3 821

Ingående balans osäkra fordringar

–25 558

–28 696

–28 780

–84

Delsumma

Årets osäkra fordringar

–3 138

–84

–570

–486

Summa osäkra fordringar

–28 696

–28 780

–29 350

–570

Summa total fordran inkl. osäkra fordringar

164 605

168 386

171 637

3 251
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Ut- och inbetalningar
Under 2013 betalade CSN ut 30,7 miljarder kronor i
studiestöd. Av utbetalningarna var lånedelen 14,4 miljarder kronor och bidragsdelen 16,4 miljarder kronor. Vi
betalade även ut 106 miljoner kronor i hemutrustningslån. Under 2013 minskade de utbetalda bidragen med
37 miljoner kronor jämfört med 2012.
Utbetalningarna av studiehjälp har minskat med
193 miljoner kronor under året, vilket beror på ett
minskat antal utbetalningar på grund av mindre ungdoms
kullar i åldern 16–20 år. Utbetalningarna av det generella
bidraget inom studiemedlen har däremot ökat med
128 miljoner kronor under året. Ökningen förklaras av
att beloppet för det generella bidraget har höjts och att
3 000 fler personer fått bidraget jämfört med 2012.
Den 1 januari 2011 infördes ett bidrag inom studiemedlen för studerande under 25 år. Den anslagsposten är
en tillfällig satsning under 2011–2015 avsedd för arbetslösa ungdomar i åldern 20–24 år som saknar fullständig
grundskole- eller gymnasieutbildning. Utbetalningarna
av detta bidrag uppgick 2013 till 155 miljoner kronor,
vilket är en ökning med 37 miljoner kronor. Ökningen
förklaras av att beloppet har höjts och att 1 000 fler
personer fått bidraget jämfört med 2012.

Utbetalda bidrag påverkas också av att pensionsav
gifterna till Försäkringskassan har minskat med 100 miljoner kronor sedan föregående år. Storleken på pensionsavgiften beräknas dels utifrån prognoser över hur mycket
studiemedel i form av bidrag som kommer att betalas ut
nästkommande år, dels utifrån de preliminära pensionsavgifterna för tre år sedan.
Utbetalningarna av lånetypen annuitetslån har ökat
med 380 miljoner kronor. Ökningen förklaras av att
lånebeloppet har höjts och att 6 000 fler personer lånat
jämfört med 2012.
Utbetalningarna av hemutrustningslån har ökat med
37 miljoner kronor jämfört med 2012. Det beror på ett
ökat flyktingmottagande.
Under 2013 betalade CSN:s låntagare in totalt
13,2 miljarder kronor i räntor, avgifter och amorteringar,
vilket är i samma nivå som under 2012.
Inbetalningarna av studiestöd har ökat med
20 miljoner kronor under året. Det förklaras av att
antalet återbetalningsskyldiga låntagare blivit 17 000
fler jämfört med 2012. Inbetalningarna av hemutrustningslån har minskat med 14 miljoner kronor, vilket
beror på att räntan på hemutrustningslån har sjunkit
med 0,3 procentenheter och att antalet återbetalningsskyldiga låntagare minskat.

Tabell 6
Ut- och inbetalningar, fördelat på studiestöd och hemutrustningslån, tusen kronor, 2011–2013
2011

2012

2013

Förändring 2013–2012

Studiestöd

29 441 123

30 387 206

30 729 554

342 348

— utbetalda bidrag

16 327 870

16 408 188

16 370 899

–37 290

— utbetalda lån

13 113 253

13 979 018

14 358 656

379 638

61 058

69 255

106 207

36 952

29 502 181

30 456 461

30 835 762

379 300

13 206 624

13 059 202

13 078 989

19 787

166 549

153 081

139 138

–13 943

13 373 173

13 212 283

13 218 127

5 844

Utbetalningar

Hemutrustningslån
Summa utbetalningar
Inbetalningar
Studiestöd
Hemutrustningslån
Summa inbetalningar
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FÖRKLARINGAR TILL RESULTATREDOVISNINGEN

Förklaringar till
resultatredovisningen
CSN:s resultatredovisning ska ge regeringen ett underlag för deras uppföljning av myndighetens verksamhet. Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten redovisa
och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens
instruktion och vad regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut.
Resultatredovisningen ska främst visa hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på
volym och kostnader.
I resultatredovisningen beskrivs CSN:s verksamhet med utgångspunkt i de stöd som myndigheten
handlägger och administrerar. Nedan förklaras hur vi definierar begreppet prestation, hanterar kostnader
samt bedömer och redovisar resultat.

Prestationer
Ekonomistyrningsverket (ESV) har i en handledning för
resultatredovisning1 definierat begreppet prestation. Med
prestationer menas, enligt ESV, varor och tjänster som
har lämnat en myndighet eller som på annat sätt blivit
tillgängliga, åtkomliga eller synliggjorda.
Inom de verksamhetsområden där ärendehantering
eller service utförs har prestationer identifierats.
Inom följande verksamhetsområden sker ärende
hantering:
•
•
•
•

studiehjälp och Rg-bidrag
studiemedel
återbetalning och återkrav
hemutrustningslån.

Inom ärendehanteringen har vi valt att definiera en
prestation som ett fattat beslut. Varje beslut räknas som
en prestation.
Inom service har vi valt att definiera en prestation som
en utförd tjänst. Med utförd tjänst avses besvarade e-brev,
besvarade telefonsamtal och besök på webbplatsen.
För hemutrustningslån är däremot definitionen av prestation annorlunda. Här utgörs prestationen av antalet
låntagare som har administrerats, där antalet låntagare
med lån som slutbetalats eller efterskänkts under året har
räknats bort från den totala volymen. I administrationen
av en låntagare ingår hela hanteringen, det vill säga även
1

Ekonomistyrningsverket 2012, Handledning Resultatredovisning,
ESV 2012:42.

2

Med TUFF-ersättning menas bidrag till teckenspråksutbildning
för föräldrar med barn som är beroende av teckenspråk för att
kommunicera.

service. Därför har inga specifika serviceprestationer
definierats för verksamhetsområde hemutrustningslån.
Vi har inte definierat några prestationer inom verksamhetsområdet expertfunktion. Här redovisar vi istället
det arbete som har bedrivits under året. Vi har inte heller
definierat några prestationer för myndighetens hantering av TUFF-ersättning2, eftersom denna hantering är
mycket begränsad.

Kostnader
Kostnadsfördelning
CSN:s totala kostnader fördelas utifrån regleringsbrevets
indelning i verksamhetsområden. För hela CSN finns
det gemensamma funktioner, vilket betyder att en
stor del av kostnaderna också är gemensamma och att
dessa måste fördelas till respektive verksamhet. Fördelningen av kostnader görs så långt som möjligt utifrån
tidrapportering och ett antal fördelningsnycklar för
kostnader som inte kan hänföras till tidrapporteringen,
exempelvis avtalskostnader. De gemensamma kostnader
som inte kan fördelas på detta sätt har myndigheten valt
att fördela andelsmässigt.
I årsredovisningen för 2013 har vi inom varje verksamhetsområde, förutom hemutrustningslån, fördelat
kostnader för serviceverksamhet. Detta ska motsvara
de kostnader som krävts för att hantera e-brev, besvara
telefonsamtal och besök på webbplatsen. Dessa kostnader
har fördelats direkt som kundservicekostnader till respektive verksamhet. De kostnader som inte klassats som
direkta kundservicekostnader har fördelats andelsmässigt
till respektive verksamhet. Handläggning och utveckling
av systemstöd för handläggning ingår inte i kundservicekostnaderna.

CSN:S ÅRSREDOVISNING 2013
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Kostnadseffektivitet
Kostnadseffektiviteten redovisas i form av kostnad per
beslut för prestationerna inom de verksamhetsområden
där vi hanterar ärenden. Kostnadseffektiviteten inom
kundservice redovisas i form av kostnad per kontakt.
Vi gör även en beräkning av myndighetens totala
kostnadseffektivitet genom att redovisa genomsnittlig
kostnad per CSN-kund. Med CSN-kund menas en
person som tar del av något av de stöd vi förmedlar eller
som är återbetalningsskyldig.
Beräkning av kostnader per beslut
I beräkningen av kostnad per beslut inom verksamhetsområdena studiehjälp, Rg-bidrag, studiemedel och
återbetalning ingår de kostnader som har fördelats till
verksamhetsområdet enligt den kostnadsfördelning som
beskrivs ovan och de prestationer som identifierats. De
kostnader som avser kundservice ingår dock inte. För att
säkra jämförbarheten över tid har vi därför räknat om
kostnaden per beslut även för åren 2011 och 2012.
Prestationerna viktas utifrån hur resurskrävande de är
att utföra. Andelen viktade prestationer ger en totalkostnad för respektive prestation. Totalkostnaden för prestationen divideras sedan med antalet utförda prestationer.
Detta resulterar då i kostnad per prestation, det vill säga
kostnad per beslut.
I beräkningen av kostnad per beslut inom verksamhetsområde hemutrustningslån ingår de kostnader som
har fördelats till verksamhetsområdet enligt den kostnadsfördelning som beskrivs ovan och de prestationer
som identifierats. Då definitionen av prestation avviker
inom hemutrustningslån jämfört med övriga verksamhetsområden så ingår kostnaden för kundservice i den
kostnad per prestation som beräknas. Prestationerna
viktas inte heller gentemot varandra.
Beräkning av kostnader per kontakt
I beräkningen av kostnader per kontakt ingår de kostnader som definierats som kundservice enligt den kostnads
fördelning som beskrivs ovan. Prestationerna består av det
som definierats som utförd tjänst, det vill säga besvarade
e-brev, besvarade telefonsamtal och besök på webbplatsen.
Dessa prestationer har inte viktats gentemot varandra.
Istället har vi valt att lägga ihop samtliga prestationer
och på det sättet beräkna kostnaden per kontakt.
Beräkning av kostnad per CSN-kund
I beräkningen av kostnad per CSN-kund ingår CSN:s
totala kostnader och det totala antalet personer som tar
del av något av de stöd vi förmedlar eller som är återbetalningsskyldiga. Kostnaden per kund blir därigenom ett
mer aggregerat mått som beskriver myndighetens totala
kostnadseffektivitet.
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Resultatbedömning
Resultatbedömningarna baseras främst på dokumenterade data och mätmetoder. CSN använder en tregradig
skala för bedömningen av måluppfyllelse:



uppfyllt



inte uppfyllt.

 delvis uppfyllt
CSN anser generellt att de verksamheter eller områden
som har ej uppfyllda mål eller delvis uppfyllda mål måste
förbättras och att de som har enbart uppfyllda mål kan
bli aktuella att förbättra.
Nedan följer en genomgång av mätmetoder och resultatbedömningar när det gäller kvalitet och kundnöjdhet.
Kvalitetsuppföljning
CSN:s kvalitetsuppföljningar syftar till att kontrollera
om myndighetens beslut är rätt eller fel utifrån gällande
regler och utifrån de förutsättningar som gällde då beslutet fattades. Vi använder resultaten av kvalitetsuppföljningen till att bedöma om vi uppfyller regeringens mål
om att kvaliteten i ärendehanteringen ska öka.
CSN följer upp kvaliteten i myndighetens ärendehantering genom att granska ett slumpmässigt urval av beslut
inom verksamhetsområdena studiehjälp och Rg-bidrag,
studiemedel, återbetalning och hemutrustningslån. Urvalet omfattar 600 beslut per verksamhetsområde, förutom
för Rg-bidrag och hemutrustningslån. För dessa områden
omfattar urvalet 300 beslut. Att urvalet är mindre för
Rg-bidrag och hemutrustningslån beror på att vi har valt
att prioritera övriga verksamhetsområden. För att urvalet
av beslut ska bli representativt för hela handläggningen
under ett år görs det en utsökning av beslut från en fastställd tolvmånadersperiod.
Om kvalitetsuppföljningarna visar att ett beslut är
felaktigt, kontrollerar vi vad som har orsakat felet och
om felet uppstått i den manuella eller maskinella handläggningen. Vidare kontrolleras om felet har orsakat ett
felaktigt belopp, om beloppet varit för högt eller för lågt
och om någon enskild missgynnats av felet. Vi kontrollerar inte beloppens storlek varför det inte går att koppla
samman resultatet i kvalitetsgruppföljningarna med
bedömningarna om de felaktiga utbetalningarnas omfattning.
Om det finns flera fel i samma ärende, räknas beslutet
som ett felaktigt beslut med två eller flera felorsaker. I
kvalitetsuppföljningarna har det även upptäckts ärenden
där det inte går att bedöma om besluten är rätt eller fel.
Dessa ärenden har då redovisats som felaktiga. Vi har
dock inte gjort någon ytterligare bedömning av fel
orsaken i dessa ärenden. Detta gör att antalet felorsaker
inte alltid uppgår till det totala antalet felaktiga beslut.
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Resultaten av kvalitetsuppföljningarna redovisas per
verksamhetsområde. Inom verksamhetsområdena studiehjälp, studiemedel och återbetalning viktas resultatet
med hänsyn till den faktiska fördelningen av manuella
respektive maskinella beslut. Dessutom viktas resultatet
utifrån ärendenas andel av samtliga beslut.
När resultaten baseras på ett urval av fattade beslut har
varje resultat en felmarginal3. För de olika kvalitetsuppföljningarna finns följande felmarginaler:
•
•
•
•
•

studiehjälp (+/-) 0,7 procent
Rg-bidrag (+/-) 1,3 procent
studiemedel (+/-) 1,3 procent
återbetalning (+/-) 0,6 procent
hemutrustningslån (+/-) 1,8 procent.

Inom varje kvalitetsuppföljning bedömer vi om kvaliteten i CSN:s ärendehantering har förbättrats eller inte.
Förbättringarna ska vara statistiskt säkerställda. Bedömningen av måluppfyllelse görs utifrån följande kriterier:
• Målet är uppfyllt om samtliga kvalitetsuppföljningar
visar på förbättringar av kvaliteten.
• Målet är delvis uppfyllt om en eller flera kvalitetsuppföljningar visar på förbättringar av kvaliteten.
• Målet är ej uppfyllt om inte någon av kvalitetsuppföljningarna visar på förbättringar av kvaliteten.
Kundundersökning
Under 2013 har CSN genomfört tre kundundersökningar 4 som avser studiestödsverksamheten och en för hemutrustningslån. När det gäller kundundersökningarna som
avser studiestödsverksamheten så riktar sig en undersökning till de kunder som kontaktar oss via telefon, en till
dem som kontaktar oss via e-post och en till dem som
besöker vår webbplats.
Kundundersökningarna genomförs dels via ett
enkätutskick till ett slumpmässigt urval av dem som har
kontaktat oss via telefon, dels via en webbaserad enkät
för dem som kontaktat oss via e-post eller besökt vår
webbplats.
Utifrån dessa kundundersökningar gör vi bedömningen om kunderna är nöjda med vår verksamhet och om
de har tilltro till vår administration. Dessutom får vi veta
hur kunderna upplever kvaliteten i vår ärendehantering.
3

Felmarginalerna beräknas utifrån andelen fel och urvalets
storlek i förhållande till den totala populationen.

4

Kundundersökningarna redovisas i rapporten ”Kundernas
upplevelse av Centrala studiestödsnämndens service och
verksamhet. Kundundersökning februari–mars 2013”.

5

De tre frågorna är: ”Litar du på att vi behandlar ditt ärende efter
gällande lagar och regler?”, ”Litar du på att vi utför det vi lovat
dig?” och ”Litar du på att vi hjälper dig ta tillvara dina intressen
på bästa möjliga sätt?”.

Resultatet från kundundersökningarna har en fel
marginal som är olika för respektive kundundersökning.
Kundundersökningarna består av olika delfrågor och
varje fråga har en specifik felmarginal inom följande
intervall:
• kunder som kontaktar oss via telefon
(+/-) 1,2–3,3 procent
• kunder som kontaktar oss via e-post
(+/-) 1,8–5,1 procent
• kunder som besöker vår webbplats
(+/-) 1,1–4,4 procent.
För svaren från kunderna som besöker vår webbplats
finns det en mer svårberäknad osäkerhet om huruvida
resultaten är representativa för samtliga besökare på
webbplatsen. Denna osäkerhet beror på att vi inte har
några bakgrundsuppgifter för dem, som besöker webbplatsen, exempelvis uppgifter om kön och ålder eller om
de studerar eller inte.
Bedömningen av måluppfyllelse för kundernas tilltro
till CSN:s administration av studiestöd görs utifrån
tre frågor 5 som vägs samman. Dessutom ingår numera
samtliga tre kundundersökningar avseende studiestödsverksamheten i bedömningen.
Inom varje kundundersökning bedömer vi om
kundernas tilltro till CSN har ökat eller inte. Bedömningen av måluppfyllelse görs utifrån följande kriterier:
• Målet är uppfyllt om alla tre kundundersökningarna
når 70 procent.
• Målet är delvis uppfyllt om en eller två av kundundersökningarna når 70 procent.
• Målet är ej uppfyllt om inte någon av kundundersökningarna når 70 procent.
Vi gör även en separat kundundersökning för de kunder
som har hemutrustningslån. Denna kundundersökning
genomförs via enkätutskick till 500 slumpmässigt utvalda
personer. På samma sätt som med kundundersökningarna som avser studiestödsverksamheten gör vi utifrån
kundundersökningen bedömningen om kunderna är
nöjda med vår verksamhet och om de har tilltro till vår
administration.
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FÖRKLARINGAR TILL RESULTATREDOVISNINGEN

Redovisning av resultat
CSN har valt att inte fördela individbaserad statistik på
kön i årsredovisningen, om detta inte står i ett specifikt
återrapporteringskrav. Det gör vi i stället i andra stati
stikpublikationer och rapporter. För mer information om
CSN:s statistikpublikationer och rapporter, se avsnittet
Expertfunktion och produktion av statistik samt Bilaga –
publicerade rapporter.
De sifferuppgifter som bara framgår i löptext anges
som avrundade siffror i resultatredovisningen.
Utveckling och förändringar i CSN:s
uppföljningssystem
Under 2013 har nya områden för uppföljning av CSN:s
verksamhet utvecklats och tagits i bruk. I samband med
detta har vi sett över och kvalitetssäkrat våra definitioner
av hur vi mäter exempelvis handläggningstid och bosättning. Som en konsekvens av detta arbete har ett antal
uppgifter i årsredovisning 2013 tagits fram på nytt för
år 2011 och år 2012 i syfte att säkerställa jämförbarhet
mellan åren. Förändringarna är som störst inom åter
betalningsområdet.
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Arbetet med att utveckla vårt uppföljningssystem är
en del i att skapa ett kvalitetssäkrat system för uppföljning av vår verksamhet. Arbetet med att utveckla nya
områden samt införa de nya definitionerna i befintliga
uppföljningsområden kommer att fortsätta under 2014.
Detta kan komma att påverka vår redovisning även i
framtiden. I årsredovisning 2013 framgår i not om uppgifter i en tabell eller figur har tagits fram på nytt.
Inom följande områden har förändringar skett avseende definition och mätesätt:
•
•
•
•
•
•
•

bosättning
debiterat belopp
handläggningstider
inbetalt belopp
nedsatt belopp
slutreglerade lån
återbetalningsskyldiga låntagare
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Resultatredovisning
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Kundservice och tilltro
CSN tillgodoser kundernas behov av service på olika sätt och via olika kanaler. Vi har ambitionen
att ständigt utveckla och effektivisera vår kundservice och förbättra kundernas tilltro till oss.

Figur 1
Andel av CSN:s förvaltningskostnad, procent
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Mål i regleringsbrevet




Centrala studiestödsnämndens servicenivå ska vara hög.
Tilltron till Centrala studiestödsnämndens administration ska vara hög.

Återrapporteringskrav
Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av måluppfyllelsen, vilka insatser som har genomförts under året för att
uppfylla målen och resultatet av dessa insatser.
CSN:s mål




Tillgängligheten i kundservicen ska bibehållas.
Användningen av våra e-tjänster ska öka.
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Bedömning av måluppfyllelse
Vi bedömer måluppfyllelse utifrån CSN:s servicenivå
i kundmötet, kundernas nöjdhet med vår service samt
andelen kunder som har hög tilltro6 till myndigheten.
Centrala studiestödsnämndens servicenivå
ska vara hög
Under 2013 har CSN:s kundservice haft en hög servicenivå även om den har försämrats jämfört med 2012. Antalet besök på CSN:s webbplats har ökat med 7 procent
jämfört med 2012 och fler kunder än tidigare använder
våra elektroniska självservicetjänster. Sju av tio kunder
fick ett personligt svar i telefon inom tre minuter och
åtta av tio kunder fick ett svar på ett e-brev inom 72 timmar. Detta är en minskning jämfört med 2012 då åtta av
tio kunder fick svar inom tre minuter i telefon och nio
av tio kunder fick svar på ett e-brev inom 72 timmar.
Trots att servicenivåerna har försämrats något visar våra
kundundersökningar att åtta av tio kunder är nöjda med
vår service, vilket är densamma som under föregående
år. Även om vi inte når samma höga servicenivåer som
under 2012 anser CSN att servicenivån är hög. CSN
bedömer att målet är uppfyllt.
Tilltron till Centrala studiestödsnämndens
administration ska vara hög
Resultatet från 2013 års kundundersökningar visar att
tre av fyra kunder har hög tilltro till oss. Kundernas
tilltro till CSN har inte förändrats jämfört med förra
året. Detta tyder på att vi, liksom förra året, har lyckats
motsvara kundernas förväntningar på och önskemål om
vår service.
Kundernas tilltro varierar beroende på hur de har valt
att kontakta oss. Av de kunder som har kontaktat oss via
telefon och e-post har 77 respektive 73 procent hög tilltro till CSN. Av de kunder som har besökt vår webbplats
har 68 procent hög tilltro. Tilltron bedöms som hög när
resultatet för respektive kontaktväg överstiger 70 procent.
CSN bedömer att målet är delvis uppfyllt.
Tillgängligheten i kundservicen ska bibehållas
Under 2013 har CSN haft som mål att bibehålla tillgängligheten i kundservicen. Väntetiden i telefon har
dock ökat med 44 sekunder, från 1 minut och 47 sekunder till 2 minuter och 31 sekunder jämfört med 2012.
Den genomsnittliga svarstiden för e-brev har också ökat,
från 35 timmar under 2012 till 44 timmar under 2013.
CSN konstaterar att målet inte är uppfyllt.
6
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Med hög tilltro menas att en kund har angett betyg 6 eller högre
på en tiogradig skala i kundundersökningarna. Den generella
tilltron bedöms som hög när minst 70 procent av kunderna
instämmer i de sammanvägda frågorna.
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Användningen av våra e-tjänster ska öka
CSN arbetar aktivt för att öka användningen av våra
e-tjänster i syfte att ge kunden möjlighet till ökad insyn
i sitt ärende och möjlighet att kunna kontakta oss när
som helst och var som helst. Våra e-tjänster finns tillgängliga för kunderna i Mina sidor både på vår webbplats och i vår app. Under 2013 har Mina sidor haft
10 miljoner besök. Det är en ökning med 1,1 miljoner
eller 13 procent jämfört med 2012. CSN konstaterar att
målet är uppfyllt.

Fler besök på webbplatsen
Antalet besök på CSN:s webbplats ökar för varje år. Av
kundundersökningarna framgår det att kunderna besöker
webbplatsen för att använda våra självservicetjänster eller
för att läsa om reglerna för beviljning och återbetalning
av studiestöd.
Figur 2
Besök på CSN:s webbplats och i Mina sidor,
antal, 2011–20131
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Antalet besök på CSN:s webbplats och i Mina sidor under 2011 är inte
direkt jämförbar med motsvarande uppgifter för 2012 och 2013. Det
beror på att CSN har bytt metod för att mäta antalet besök i syfte att få
statistik av högre kvalitet. Till och med 2011 grundades antalet besök
på uppgifter från en webbserverlogg. Från och med 2012 används i
stället en metod där varje besökare får ett unikt värde.

Under 2013 har CSN:s webbplats haft 12 miljoner
besök. Det är en ökning med 821 000 besök eller
7 procent jämfört med 2012. Det kontinuerliga arbetet
för att tillhandahålla information på ett lättillgängligt
och behovsanpassat sätt har bidragit till utvecklingen.
Antalet besök i Mina sidor fortsätter också att öka.
I Mina sidor kan kunderna exempelvis få information
om sina ärenden, meddela ändringar och ansöka om
studiemedel. Under 2013 hade vi 10 miljoner besök i
Mina sidor, vilket är en ökning med 1,1 miljoner besök
eller 13 procent jämfört med 2012.

KUNDSERVICE OCH TILLTRO

Ökad användning av våra självservicetjänster
CSN arbetar för att få fler kunder att använda våra självservicetjänster. De självservicetjänster vi erbjuder finns
tillgängliga i Mina sidor på vår webbplats, via app och
i telefon. Genom att använda självservicetjänsterna får
kunderna ökad insyn i sitt ärende och de får möjlighet
att kontakta oss när som helst och var som helst. De kan
också se de beslut som fattas i deras ärenden. Kunderna
ska uppleva att våra tjänster är enkla att använda och
att det är lätt att hitta vår information. Under 2013 har
användningen av våra självservicetjänster ökat.
Självservice i Mina sidor1 och via telefon,
antal, 2011–2013

Självservice via telefon
1

Telefonsamtal, antal och andel i procent,
väntetid, 2011–2013
2011

2012

2013

Antal inkomna samtal

1 816 100

1 620 600

1 689 600

Antal samtal där kunden
begärt personlig service

1 494 700

1 353 400

1 355 200

Antal besvarade samtal

1 393 700

1 270 700

1 256 300

Andel besvarade samtal
där kunden begärt
personlig service

93

94

93

2 min.
1 sek.

1 min.
47 sek.

2 min.
31 sek.

Genomsnittlig väntetid
i telefonkö

Tabell 7

Mina sidor

Tabell 8

2011

2012

2013

5 698 000

8 822 000

9 664 000

127 200

102 300

146 000

Antalet besök i Mina sidor under 2011 är inte direkt jämförbar med
motsvarande uppgifter för 2012 och 2013. Det beror på att CSN har
bytt metod för att mäta antalet besök i syfte att få statistik av högre
kvalitet. Till och med 2011 grundades antalet besök på uppgifter från
en webbserverlogg. Från och med 2012 används i stället en metod där
varje besökare får ett unikt värde.

För att göra självservicetjänsterna via webben mer
lättillgängliga och enklare att använda har vi under 2013
gjort det möjligt att använda mobilt bank-id i kontakten
med oss. Vi har även mobilanpassat webbplatsen och ett
antal självservicetjänster samt lanserat en app för mobila
enheter som kunderna kan använda för att nå ett urval av
våra självservicetjänster.
Under 2013 har vi också gjort det enklare för kunderna att välja självservice i telefon. Vid självservice i telefon
kan kunderna exempelvis få information om utbetalningar och lämna studieförsäkran. Under 2013 har kunderna
i 43 700 fler fall valt att använda dessa tjänster jämfört
med 2012, vilket är en ökning med 43 procent.

Kort väntetid i telefon
Antalet kunder som kontaktat CSN via telefon har
ökat under 2013. Av kundundersökningarna framgår
det att kunderna främst kontaktar oss via telefon för att
få information om hur man ansöker om studiestöd, få
information om kommande utbetalningar eller för att få
information om våra återbetalningsregler.

Under 2013 ökade antalet inkommande samtal till CSN
med 4 procent jämfört med 2012. Antalet kunder som
har begärt personlig service är oförändrat. Av de som
begärt personlig service har CSN besvarat 93 procent
under 2013, vilket är en försämring med 1 procentenhet
jämfört med 2012. Den genomsnittliga väntetiden i
telefonkö har ökat med 44 sekunder, från 1 min och
47 sekunder under 2012 till 2 minuter och 31 sekunder
under 2013.
Andelen besvarade samtal inom tre och fem minuter
har minskat.
Figur 3
Besvarade telefonsamtal, personlig service,
andel i procent, 2011–2013
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Av de kunder som ringt till CSN har 67 procent fått
kontakt med en handläggare inom tre minuter och 83
procent inom fem minuter. Andelen kunder som fått svar
inom tre minuter har minskat med 13 procentenheter
jämfört med 2012.
Den något längre väntetiden i telefonkö beror bland
annat på att CSN medvetet valt att fokusera på handläggning av ärenden under vissa perioder under året.
En annan bidragande orsak är den kompetensväxling
som skett under året. Kompetensväxlingen är en del i
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CSN:s nya verksamhetsmodell där kärnverksamheten
ska koncentreras och medarbetarna specialiseras inom
kundmötesprocessen, utbetalningsprocessen och inbetalningsprocessen.
Under 2013 har vi sett över våra rutiner och arbetssätt i syfte att få fler kunder att komma i kontakt med
rätt handläggare redan vid första kontakten. Vi har
också fortsatt att arbeta med vår styrning, prioritering
och bemanning i syfte att möta våra kunders behov och
önskemål på bästa sätt.

Fler besvarade e-brev
CSN besvarar varje år ett stort antal frågor från våra
kunder via e-brev och brev. Av kundundersökningarna
framgår att kunderna främst kontaktar oss via e-brev
för att få information om hur man ansöker om studiemedel, lämna studieförsäkran eller få information om
återbetalning.

CSN kommer att arbeta med att utveckla och förbättra våra arbetsätt för hantering av både e-brev och
brev i syfte att möta våra kunders behov och önskemål på
bästa sätt.

Kundernas nöjdhet är oförändrad
CSN genomför varje år tre olika kundundersökningar för
att mäta kundnöjdheten. En undersökning riktar sig till
de kunder som kontaktar oss via telefon, en till dem som
kontaktar oss via e-post och en till dem som besöker vår
webbplats. För mer information om metod, resultat och
bedömning, se avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen.
Andelen kunder som är nöjda med vår service i sin
helhet är oförändrad jämfört med 2012.
Tabell 10
Kundnöjdhet service, fördelat på kontaktväg,
andel i procent, 2011–2013

Tabell 9
E-brev och brev, antal och andel i procent, svarstid,
2011–2013
2011

2012

2013

Antal inkomna e-brev

298 200

288 800

296 100

Antal besvarade e-brev

297 400

287 600

296 000

Genomsnittlig svarstid,
timmar

48

35

44

Andel besvarade e-brev
inom 72 timmar

76

90

84

41 900

44 000

33 300

86

92

92

Antal inkomna brev
Andel besvarade brev
inom en vecka

Under 2013 ökade antalet inkomna e-brev, medan
antalet brev minskade. CSN fick totalt 329 400 e-brev
och brev under 2013. Åtta av tio kunder fick svar på ett
e-brev inom 72 timmar och den genomsnittliga svarstiden var 44 timmar. CSN har inte lyckats nå lika höga
servicenivåer som under 2012. Den är dock högre än
2011. Andelen kunder som fått svar ett brev inom en
vecka är oförändrad.
Även här beror den något längre svarstiden på att CSN
medvetet valt att fokusera på handläggning av ärenden
under vissa perioder under året. En annan bidragande
orsak är den kompetensväxling som skett under året.
Kompetensväxlingen är en del i CSN:s nya verksamhetsmodell.
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2011

2012

2013

Telefon

78

81

82

E-post

73

79

77

Webbplats

69

73

72

Samtliga kontaktvägar

73

78

78

Andelen kunder som är nöjda med vår telefonservice har
ökat från 81 procent under 2012 till 82 procent under
2013. Andelen kunder som är nöjda med vår e-postservice och vår webbplats har dock minskat.
Kunderna vill helst kontakta CSN via telefon men de
vill helst få information via e-post. Den personliga informationen är viktig för kundnöjdheten med vår service.
Andelen kunder som kontaktar oss för att de inte förstod
tidigare information är 11 procent, en minskning med
4 procentenheter jämfört med 2012. Detta kan tolkas
som att vi har blivit bättre på att informera kunden på
ett lättförståeligt sätt.
Kundens möjlighet att lämna synpunkter och vår förmåga att ta tillvara på dessa synpunkter är områden där
CSN haft relativt låg andel nöjda kunder under ett antal
år. Under 2013 har vi gjort det möjligt för våra kunder
att lämna förslag, synpunkter, beröm eller klagomål på
ett enkelt sätt via vår hemsida. Underlagen använder vi i
vårt utvecklingsarbete i syfte att öka kundnöjdheten och
anpassa vårt kundmöte efter kundens behov.
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Tre av fyra kunder har hög tilltro till CSN
För CSN är det viktigt att kunderna har hög tilltro till
myndighetens verksamhet. Tilltron mäts genom våra
kundundersökningar. För mer information om metod,
resultat och bedömning, se avsnittet Förklaringar till
resultatredovisningen.
Kundernas tilltro till CSN har inte förändrats jämfört
med förra året. Resultatet från 2013 års kundundersökningar visar att tre av fyra kunder har hög tilltro till oss.

Kunder med hög tilltro, fördelat på kontaktväg, andel
i procent, 2011–2013
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Kunder med hög tilltro, andel i procent, 2011–20131

1

Figur 4
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Från och med 2012 görs bedömningen av tilltro utifrån tre frågor som
vägs samman. Tidigare år att har tilltron grundats på en enda specifik
riktad fråga till telefonkunderna. Tilltron har räknats om för 2011
jämfört med tidigare årsredovisningar.

Av samtliga kunder har 83 procent tilltro till att vi
behandlar deras ärenden efter gällande regler och lagar.
Andelen kunder som litar på att vi tillvara tar deras
intressen på bästa sätt har ökar från 66 procent till
67 procent under 2013. De kunder som studerar har
högre tilltro till CSN än de kunder som har påbörjat
sin återbetalning av lån.
Kundernas tilltro till CSN varierar beroende hur
de har valt att kontakta oss. En generell iakttagelse av
resultatet är att ju mer personlig kundernas kontakt har
varit, desto högre tilltro har de till CSN.

2012
Telefon

2013

E-post

Webbplats

Av de kunder som har kontaktat oss via telefon och
e-post har 77 respektive 73 procent hög tilltro till CSN.
Av de kunder som har besökt vår webbplats har 68 procent hög tilltro. Andelen kunder med hög tilltro fördelat
på kontaktväg är i stort sett oförändrad jämfört med
föregående år.
Under 2013 har vi påbörjat ett arbete med syfte att
öka kundernas tilltro till CSN och förbättra vårt bemötande i kontakten med våra kunder. Arbetet har resulterat i ett antal förslag på åtgärder som vi kommer att
arbeta vidare med under 2014.

Kostnad per kontakt
Beräkningen av kostnaden för kundservice utgår från
verksamhetens kostnad enligt resultaträkningen samt det
antal prestationer som har utförts under året. Med prestation menas här en utförd tjänst i form av ett besvarat
telefonsamtal, besvarat e-brev, ett besök på webbplatsen.
För mer information om prestationer och kostnader, se
avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen.
Tabell 12
Kostnad per kontakt i kronor, 2011–2013
2011

2012

2013

Antal
prestationer

11 548 300

12 875 600

13 734 300

Kostnad per
kontakt

11

9

9

Kostnaden för kundservice har ökat något jämfört med
2012. Antalet prestationer har samtidigt ökat något.
Större delen av ökningen står antalet besök på webbplatsen för. Detta medför att kostnaden per kontakt är
oförändrad jämfört med 2012.
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LÄTTILLGÄNGLIG OCH BEHOVSANPASSAD INFORMATION

Lättillgänglig och behovsanpassad information
CSN ger studerande och återbetalare information om beviljning och återbetalning av studiestöd. Vi har
ambitionen att erbjuda kunderna lättillgänglig och behovsanpassad information för att de ska kunna ta
tillvara sina rättigheter och förstå sina skyldigheter.

Mål i regleringsbrevet



Centrala studiestödsnämndens information om villkoren för studiestöd ska vara lättillgänglig och behovsanpassad.

Återrapporteringskrav
Myndigheten ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra informationen behovsanpassad
och lättillgänglig.

Bedömning av måluppfyllelse
Vi bedömer måluppfyllelse utifrån om vår information är
lättillgänglig och behovsanpassad efter våra kunders olika
behov samt utifrån andelen kunder som är nöjda med vår
information.
Centrala studiestödsnämndens information om
villkoren för studiestöd ska vara lättillgänglig och
behovsanpassad
CSN förbättrar kontinuerligt myndighetens kund
kommunikation och information. För kunderna är
CSN:s webbplats en viktig källa till information om
studiestödet. På webbplatsen finns särskilt anpassad
information på lättläst svenska, teckenspråk och 24
utländska språk. Som komplement till texterna finns
interaktiva guider, filmer och möjlighet att få texten
uppläst.
CSN arbetar för att våra självservicetjänster ska vara
enkla och tillgängliga samt att informationen ska vara
lätt att hitta. Vi följer upp kundernas önskemål och
surfbeteenden och anpassar tjänsterna för att möta deras
behov. Under 2013 har vi exempelvis underlättat för
kunderna att sköta sina ärenden via mobiltelefon och
surfplatta. Vid behov utvecklar vi också nya tjänster.
Vi ser regelbundet över webbtexter, beslutstexter, blanketter och annat informationsmaterial. Handläggarna
strävar efter att skriva mottagaranpassade e-brevsvar och
beslut, med ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Vi

arbetar med medlyssning i telefon för att utveckla vårt
kundbemötande och säkerställa att vi ger enhetliga svar.
Vi tar tillvara kundernas synpunkter genom exempelvis användartester och kundundersökningar. Under 2013
har vi även gjort det enklare för kunderna att lämna
synpunkter till CSN. Genom att ta reda på kundernas
uppfattning om oss får vi bra förutsättningar för att
behovsanpassa vår information.
CSN samarbetar med externa samverkanspartner,
exempelvis skolor och utbildningsanordnare, i syfte att
ge våra gemensamma kunder bättre service. Vi anordnar
skolträffar samt deltar i nätverk, mässor och konferenser
för att kunna ge behovsanpassad information om studiestödet.
Den kundundersökning som CSN gjorde under 2013
visar att 8 av 10 är nöjda med vår information. CSN
bedömer att målet är uppfyllt.

Genomförda insatser
Under 2013 har vi utöver det löpande arbetet genomfört
följande insatser:
Ökad tillgänglighet på mobila enheter
CSN vill att kundens förstahandsval ska vara självservice
via e-tjänster och att kontakten med oss ska upplevas
enkel och snabb. Under 2013 har vi gjort det enklare
för kunderna att uträtta ärenden på sina mobila enheter,
exempelvis mobiltelefoner och surfplattor. Utseendet på
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CSN:s webbplats, förutom Mina sidor och vissa applikationer, anpassar sig efter den enhet kunden använder.
För att även göra Mina sidor mer tillgänglig på mobila
enheter, har CSN också tagit fram en app samt mobilanpassade webbsidor för tre populära tjänster – Lämna
studieförsäkran, Utbetalningar och Aktuell skuld. De
mobilanpassade sidorna är till för dem som inte kan eller
vill ladda ner appen.
Genom att göra information och tjänster tillgängliga
på mobila enheter blir det lättare för kunden att ha insyn
i sitt ärende. Appen lanserades i september och har till
och med december 2013 laddats ner 26 300 gånger.
Kampanj för e-legitimation
CSN vill att så många som möjligt använder e-legitimation när de söker studiemedel. Med e-legitimation är det
enklare att ansöka och kunden kan få ett snabbare beslut.
Under 2013 har vi gjort det möjligt att logga in i
Mina sidor med mobilt bank-id. I höstas genomförde
vi dessutom en kampanj för att få fler att använda
e-legitimation när de söker studiemedel. Kampanjen
genomfördes på Facebook och Spotify och vände sig till
blivande studerande och studerande på högskolenivå i
åldern 18–25.
Andelen som använde e-legitimation under hösten
ökade med 11 procentenheter jämfört med samma
period förra året. Av de som sökte studiemedel under
höstterminens ansökningstopp använde 7 av 10 e-legitimation.
Kunder som inte loggar in med e-legitimation måste
skicka in en underskriven ansökan med post till CSN.
De som inte har möjlighet att skriva ut sin ansökan
själva, kan beställa en utskrift från oss. Antalet beställda
utskrifter minskade betydligt under hösten jämfört med
samma period 2012.
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Bättre styrning av informationsarbetet till skolor
Vägledande skolpersonal och rapportörer är viktiga
samarbetspartner för CSN. De informerar studerande
om studiestöd och rapporterar uppgifter till CSN. Under
2013 har vi gjort ett omfattande arbete för att öka styrningen av våra insatser gentemot denna målgrupp. Vi har
kartlagt skolornas behov, prioriterat och planerat insatser,
tagit fram centrala budskap och skapat ett gemensamt
arbetssätt för informationsarbetet.
Syftet är att förbättra genomslaget av informationsinsatserna och de budskap som CSN vill förmedla samt
att säkerställa att skolorna får den information som de
behöver, oavsett geografisk placering. Under 2014 ska det
förändrade arbetssättet införas.
Interaktiv guide om studiehjälp
Under 2013 har vi publicerat en interaktiv guide om
studiehjälp på CSN:s webbplats. Den beskriver över
gripande hur det fungerar med studiehjälp för gymnasie
studier. Till guiden har vi också tagit fram ett handledningsmaterial för vägledande skolpersonal som de kan
använda när de informerar elever och föräldrar.
Förbättrat informationsmaterial
Utifrån resultat av användartester har CSN förbättrat
innehåll och grafisk form för informationsmaterial som
den studerande får tillsammans med blanketter och
beslut för studiehjälp, Rg-bidrag samt grundläggande rätt
för utländska medborgare.

KVALITET I ÄRENDEHANTERING

Kvalitet i ärendehantering
CSN:s ambition är att kvaliteten i myndighetens ärendehantering ska vara på en hög nivå. Vi gör därför
årliga kvalitetsuppföljningar för att mäta kvaliteten inom verksamhetsområdena studiehjälp, Rg-bidrag,
studiemedel och återbetalning. Utifrån resultatet av uppföljningarna genomförs insatser för att förbättra
kvaliteten inom ärendehanteringen.

Mål i regleringsbrevet



Kvaliteten i ärendehanteringen ska öka.

Återrapporteringskrav
Myndigheten ska redovisa de insatser som har vidtagits under året och som planeras för att förbättra kvaliteten i ärendehanteringen samt resultat av insatserna.

Bedömning av måluppfyllelse
Vi bedömer måluppfyllelse utifrån resultatet av de kvalitetsuppföljningar som vi har genomfört under 2013.
Kvaliteten i ärendehanteringen ska öka
Resultatet av kvalitetsuppföljningarna tyder på att
kvaliteten har förbättrats och visar att utvecklingen för
hanteringen av studiehjälp, studiemedel, återbetalning
är positiv. När det gäller hanteringen av Rg-bidrag så har
vi tidigare inte gjort kvalitetsuppföljningar enligt denna
metod, varför jämförelser med tidigare år saknas.
Trots att resultatet tyder på att förbättringar skett
bedömer CSN att målet inte är uppfyllt. Detta beror på
att förbättringarna inte är inom den beräknade felmarginalen och är därför inte statistiskt säkerställda.
CSN konstaterar att 70 procent av kunderna är nöjda
med kvaliteten i myndighetens verksamhet. Det är en
minskning med 1 procentenhet jämfört med 2012.
CSN:s samlade bedömning utifrån uppnådda resultat
är att målet inte är uppfyllt.

Resultat och genomförda insatser
De resultat som presenteras här beskrivs även i avsnitten
Studiehjälp och Rg-bidrag, Studiemedel och Återbetalning
och återkrav. För mer information om metod, urval och
felmarginaler, se avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen.

Studiehjälp
Av kvalitetsuppföljningen inom studiehjälpsområdet
framgår det att 99,1 procent av samtliga beslut om
studiehjälp var rätt. Det är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med 2012. Då förbättringen ligger
inom den beräknade felmarginalen är den inte statistiskt
säkerställd.
Uppföljningen visar också att vi betalade ut för mycket
studiehjälp i 0,2 procent av besluten. Dessutom krävde vi
tillbaka för mycket studiehjälp i 0,1 procent av besluten.
De fel som har upptäckts i kvalitetsuppföljningen
under 2013 beror uteslutande på fel i den manuella
handläggningen. Felen beror huvudsakligen på brist
fällig dokumentation, felaktiga bedömningar och felaktig
registrering av uppgifter. Felen åtgärdas genom fortsatt
kompetensutveckling för att säkra kvaliteten i hand
läggningen.
Rg-bidrag
Av kvalitetsuppföljningen inom Rg-bidrag framgår det
att 98,7 procent av samtliga beslut var rätt. Uppföljningen visar att vi betalade ut för mycket Rg-bidrag i 0,7 procent av besluten. När det gäller hanteringen av Rg-bidrag
så har vi tidigare inte gjort kvalitetsuppföljningar enligt
denna metod, varför jämförelser med tidigare år saknas.
De fel som har upptäckts i kvalitetsuppföljningen under
2013 beror uteslutande på fel i den manuella handläggningen. Felen beror huvudsakligen på bristfällig dokumentation, felaktig bedömningar och felaktig registrering av
uppgifter. Felen åtgärdas genom fortsatt kompetensutveckling för att säkra kvaliteten i handläggningen.
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Studiemedel
Av kvalitetsuppföljningen inom studiemedelsområdet
framgår det att 97,8 procent av samtliga beslut om
studiemedel var rätt. Det är en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med 2012. Då förbättringen ligger
inom den beräknade felmarginalen är den inte statistiskt
säkerställd.
Uppföljningen visar också att 1,2 procent av besluten orsakade en felaktig utbetalning. Vi betalade ut för
mycket studiemedel i 0,7 procent av besluten, och för
lite studiemedel i 0,5 procent av besluten. Dessutom
krävde vi tillbaka för mycket studiemedel i 0,2 procent
av besluten.
De fel som har upptäckts i kvalitetsuppföljningen
under 2013 beror uteslutande på fel i den manuella
handläggningen. Felen beror i huvudsak på bristfällig
dokumentation, felaktiga bedömningar och felaktig
registrering av uppgifter. Felen åtgärdas genom fortsatt
kompetensutveckling för att säkra kvaliteten i hand
läggningen.
Återbetalning
Av kvalitetsuppföljningen inom återbetalningsområdet framgår det att 99,5 procent av samtliga beslut om
återbetalning var rätt. Det är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med 2012. Då förbättringen ligger
inom den beräknade felmarginalen är den inte statistiskt
säkerställd.
Uppföljningen visar också att 0,2 procent av besluten
orsakade ett felaktigt belopp eller en felaktig skuld. De
övriga felaktiga besluten innebar att det inte fastställdes
någon skuld eller något belopp.
De fel som har upptäckts i kvalitetsuppföljningen
under 2013 beror uteslutande på fel i den manuella
handläggningen. Felen beror huvudsakligen på brist
fällig dokumentation, felaktiga bedömningar och felaktig
registrering av uppgifter. Felen åtgärdas genom fortsatt
kompetensutveckling för att säkra kvaliteten i hand
läggningen.
Löpande insatser för att förbättra kvaliteten
CSN arbetar med att anpassa myndighetens verksamhet
för att klara framtidens krav och behov från kunder och
uppdragsgivare. Det gör vi genom att förändra myndighetens verksamhetsmodell och organisation.
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Vi har koncentrerat handläggningen till färre kontor och
medarbetarna har specialiserat sig i syfte att bland annat
förbättra kvaliteten i ärendehanteringen. Förändringen
av CSN:s verksamhetsmodell, med koncentration av
arbetsuppgifter och ökad specialisering skapar bättre förutsättningar att fördjupa medarbetarnas kompetens inom
ett område. Detta bedömer vi bidrar till att förbättra kvaliteten i ärendehanteringen. Förändringsarbetet beskrivs
mer i avsnittet Om CSN.
I syfte att förbättra kvaliteten i ärendehandläggningen
har CSN inrättat nya roller och nya samverkansformer
för att skapa enhetlighet i arbetssätt, beslut och information till våra kunder. På varje kontor finns flera rättsliga
samordnare som även ingår i nationella nätverk i syfte
att skapa rättssäkerhet inom hela organisationen. De
rättsliga samordnarna arbetar coachande och stödjande
mot handläggarna för att ge dem bättre förutsättningar
att fatta självständiga och bättre beslut. Kontinuerliga
möten hålls med handläggare, vid dessa möten diskuteras
exempelvis regler och rutiner samt ärenden som har överklagats till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS)
eller förvaltningsdomstol.
Kundernas uppfattning om kvaliteten i CSN:s
ärendehantering
I de kundundersökningar som vi genomför finns det
frågor om hur kunderna upplever kvaliteten i vår ärendehandläggning. Resultatet av kundundersökningarna
visar att 70 procent av kunderna är nöjda med kvaliteten
i CSN:s ärendehandläggning. Det är en minskning med
1 procentenhet jämfört med 2012.
Av resultatet framgår det även att de kunder som
kontaktar oss via telefon är mest nöjda med kvaliteten
i vår ärendehandläggning och att de som besöker vår
webbplats är minst nöjda.
För mer information om kundundersökningarna, se
avsnitten Förklaringar till resultatredovisningen och Kundservice och tilltro.
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Studiehjälp och Rg-bidrag
Studiehjälp består av studiebidrag, inackorderingstillägg, extra tillägg samt bidrag för dagliga resor för
studerande utomlands. Studiehjälp lämnas till den som är under 20 år och studerar heltid på gymnasieskola, folkhögskola eller komvux. Den som studerar i Sverige behöver inte ansöka om studiebidrag.
Studiebidraget beslutas och betalas ut utifrån skolornas rapportering av den studerandes studier.
Extra tillägg och inackorderingstillägg måste den studerande ansöka om. Extra tillägg beviljas om
hushållets sammanlagda inkomster är lägre än 125 000 kronor före skatt. Inackorderingstillägg kan
under vissa förutsättningar lämnas till den som studerar på annan ort än hemorten på folkhögskola,
riksinternatskola eller fristående gymnasieskola. Under vissa förutsättningar kan studiehjälp lämnas
för studier utomlands.
Studerande på riksgymnasier för döva, hörselskadade eller svårt rörelsehindrade kan förutom studiehjälp även få bidrag till vissa kostnader, så kallat Rg-bidrag. Rg-bidrag lämnas för boendekostnader och
andra merkostnader på grund av den studerandes funktionsnedsättning.
Figur 5
Andel av CSN:s förvaltningskostnad (inkl. kundservice), procent, 2013
13 %
Studiehjälp och
Rg-bidrag

Mål i regleringsbrevet



Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Återrapporteringskrav
Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten satt upp samt de insatser som har genomförts för att de studerande
på ett snabbt och rättssäkert sätt ska få de stöd de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa
insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.
CSN:s mål





Andelen rätt beslut ska vara på en fortsatt hög nivå.
Handläggningstiden för studiehjälpen ska förkortas.
Handläggningstiden för Rg-bidrag ska bibehållas.
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Bedömning av måluppfyllelse
Vi bedömer måluppfyllelse utifrån handläggningstider,
rättssäkerhet i ärendehandläggning samt andelen upptäckta felaktiga utbetalningar i relation till totalt utbetalt
belopp.
Verksamheten ska säkerställa att de studerande
på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som
de har rätt till
Under 2013 ökade den genomsnittliga handläggnings
tiden inom studiehjälpsverksamheten. I ärenden om
extra tillägg och inackorderingstillägg för studier i Sverige
ökade den genomsnittliga handläggningstiden med
3 dagar jämfört med 2012, från 16 dagar till 19 dagar.
Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden om
studiebidrag för studier utomlands ökade också med
3 dagar, från 48 dagar till 51 dagar under 2013. För
Rg-bidrag var den genomsnittliga handläggningstiden
15 dagar under 2013, vilket är en ökning med 4 dagar
jämfört med 2012. Vår bedömning är att de längre
handläggningstiderna haft begränsade konsekvenser för
kunderna. CSN bedömer därför att de studerande på ett
snabbt sätt får de stöd som de har rätt till.
CSN:s arbete med rättssäkerhet innebär bland annat
att de studerande ska få enhetliga beslut enligt gällande
regler. Resultatet av myndighetens kvalitetsuppföljning
visar att kvaliteten i handläggningen av studiehjälpsärenden är hög. Under året har även en kvalitetsuppföljning
av Rg-bidrag genomförts. Denna visar att kvaliteten i
handläggningen av Rg-bidrag också är hög. De brister
och fel som har framkommit i kvalitetsuppföljningarna
åtgärdas genomfortsatt kompetensutveckling. CSN bedömer att de studerande på ett rättssäkert sätt får de stöd
som de har rätt till.
Under 2013 har CSN beslutat att kräva tillbaka
25,3 miljoner kronor i felaktigt utbetald studiehjälp,
vilket utgör 0,7 procent av det totala utbetalda beloppet
för studiehjälp. Andelen återkrävt belopp är densamma
som 2012. Under 2013 har CSN beslutat att kräva till
baka felaktigt utbetalda Rg-bidrag med ett belopp motsvarande 164 000 kronor. CSN bedömer att de åtgärder
som vidtagits har bidragit till att fler studerande fått de
stöd som de har rätt till.
CSN:s samlade bedömning är att målet är uppfyllt.
Andelen rätt beslut ska vara på en fortsatt hög nivå
Under 2013 har CSN haft som mål att andelen rätt beslut ska vara på en fortsatt hög nivå. Resultatet av CSN:s
kvalitetsuppföljning visar att kvaliteten i handläggningen
av studiehjälpsärenden är fortsatt hög. Uppföljningen
visar att 99,1 procent av besluten var rätt. Under 2013
har även en kvalitetsuppföljning av Rg-bidrag genomförts. Uppföljningen visar att 98,7 procent av besluten
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var rätt. De felaktig besluten beror huvudsakligen på
bristfällig dokumentation, felaktiga bedömningar och
uppgifteregistreringar i den manuella handläggningen.
CSN bedömer att målet är uppfyllt.
Handläggningstiden för studiehjälpen ska förkortas
Under 2013 har CSN haft som mål att handläggnings
tiderna ska förkortas i ärenden om studiehjälp. Handläggningstiderna dock försämrats under 2013 jämfört
med 2012. Av de 26 600 ärenden om studiehjälp för
studier i Sverige som vi hanterat har 74 procent beslutats
inom fyra veckor. Det är en försämring med 6 procentenheter jämfört med 2012.
Även handläggningstiderna i ärenden om studiehjälp
för studier utomlands har försämrats under 2013 jämfört
med 2012. Av de 2 300 ärenden som vi hanterat beslutades 52 procent inom fyra veckor. Det är en försämring
med 8 procentenheter jämfört med 2012. CSN konstaterar att målet inte är uppfyllt.
Handläggningstiden för Rg-bidrag ska bibehållas
Under 2013 har CSN haft som mål att handläggnings
tiderna ska bibehållas för Rg-bidrag. Handläggningstiderna
har dock försämrats under 2013 jämfört med 2012. Av de
Rg-ärenden som vi hanterat beslutades 83 procent inom
fyra veckor. Det en försämring med 7 procentenheter jämfört med 2012. CSN konstaterar att målet inte är uppfyllt.

Färre studerande
Antalet studerande med studiehjälp har minskat under
de senaste tre åren.
Tabell 13
Studerande med studiehjälp, antal, 2011–2013
2011

2012

2013

Totalt antal studerande
med studiehjälp

467 455

444 554

424 275

— med studiebidrag

466 877

443 983

423 652

— med inackorderingstillägg

11 112

10 077

8 938

— med extra tillägg

15 962

16 270

17 702

11

18

21

— med bidrag för
dagliga resor

Antalet studerande som fick studiehjälp under 2013 var
424 300. Det är en minskning med 5 procent jämfört
med 2012. Minskningen följer befolkningsutvecklingen i
åldern 16–20 år. Av samtliga studerande med studiehjälp
har 1 200 personer eller 0,3 procent studerat utomlands.
Även det totalt utbetalda beloppet har minskat.
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Figur 6

Totalt betalades 37,6 miljoner kronor ut i Rg-bidrag under året. Det är en minskning med 6,4 miljoner kronor
eller 15 procent jämfört med 2012. Den procentuella
minskningen av utbetalat belopp är större än den procentuella minskningen av antalet studerande. Huvuddelen
av Rg-bidraget utgörs av bidrag till boendekostnader
för studerande som är inackorderade i Örebro. Ansvaret
för att ordna boende för dessa studerande har Örebro
kommun. Att beloppet minskat i större utsträckning än
antalet studerande beror på att de kostnader som Örebro
kommun har för de studerandes boende har minskat.

Studiehjälp, utbetalt belopp, miljoner kronor,
2011–20131
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Under 2013 har handläggningstiderna blivit längre för
studiehjälp och Rg-bidrag. Med handläggningstid menas
den tid det tar från att ett ärende initieras, exempelvis
genom att en ansökan registreras, till att ärendet beslutas.

2013

Uppgiften för 2012 är rättad och skiljer sig från den uppgift som
redovisades i årsredovisning 2012.

Under 2013 har det utbetalda beloppet minskat med
193 miljoner kronor jämfört med 2012. Beloppet minskar
i motsvarande omfattning som antalet studerande.
Under de tre senaste åren har antalet studerande med
Rg-bidrag minskat.

Tabell 15
Studiehjälp, genomsnittlig handläggningstid,
antal dagar, 2011–2013

Tabell 14

Totalt antal studerande
med Rg-bidrag

2011

2012

2013

469

447

423

Antalet studerande som fick Rg-bidrag under 2013
var 423. Det är en minskning med 24 studerande eller
5 procent jämfört med 2012. Även det totalt utbetalda
beloppet har minskat jämfört med 2012.
Figur 7
Rg-bidrag, utbetalt belopp1, miljoner kronor,
2011–20131
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Studerande med Rg-bidrag, antal, 2011–2013
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och extra tillägg
Studier utomlands

1

Det saknas jämförbara uppgifter för 2011 och 2012. Det beror på att
CSN före år 2013 inte kunde mäta genomsnittlig handläggningstid för
studiebidrag för studier i Sverige på ett korrekt sätt.

Den genomsnittliga handläggningstiden för studiebidrag
för studier i Sverige var 10 dagar under 2013. Eftersom
vi saknar jämförbara siffror från tidigare år kan ingen
jämförelse göras. För ärenden om extra tillägg och inackorderingstillägg för studier i Sverige ökade den genomsnittliga handläggningstiden med 3 dagar, från 16 dagar
under 2012 till 19 dagar under 2013. Den genomsnittliga handläggningstiden för studiebidrag för studier utomlands har också ökat med 3 dagar under 2013 jämfört
med 2012. Även handläggningstiden för extra tillägg och
inackorderingstillägg för studier utomlands har ökat.
Vi kan även se en försämring i andelen ärenden om
sökta stöd för studier i Sverige som beslutats inom fyra
veckor.

2013

Uppgiften för 2012 är rättad och skiljer sig från den uppgift som
redovisades i årsredovisning 2012.
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Figur 8
Studiehjälp, ärenden som beslutas inom fyra veckor,
andel i procent, 2011–20132
1

Även andelen ärenden om Rg-bidrag som beslutats inom
fyra veckor har minskat jämfört med 2012.
Figur 9
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Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på en
förändrad definition av sättet att beräkna genomsnittlig handläggningstid. I avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen finns mer
information

Tabell 16
Rg-bidrag, genomsnittlig handläggningstid,
antal dagar, 2011–20131

40

80

I andelen beslutade ärenden inom fyra veckor ingår studiebidrag för
studier utomlands, extra tillägg och inackorderingstillägg för studier
i Sverige och utomlands.

Rg-bidrag

2011

2012

2013

12

11

15

Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på en
förändrad definition av sättet att beräkna genomsnittlig handläggningstid. I avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen finns mer
information.
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83

82

2013

Andelen studiehjälpärenden som beslutades inom fyra
veckor under 2013 var 72 procent. Det är en försämring
med 6 procentenheter jämfört med 2012. Resultatet för
2013 är dock 5 procentenheter bättre än 2011.
Att handläggningstiderna försämrats och att andelen
ärenden som beslutats inom fyra veckor minskat förklaras främst av den kompetensväxling som skett under året.
Kompetensväxlingen är en del i CSN:s nya verksamhetsmodell där kärnverksamheten ska koncentreras och
medarbetarna specialiseras inom kundmötesprocessen,
utbetalningsprocessen och inbetalningsprocessen.
Dessutom har inflödet av ansökningar avseende extra
tillägg för studier i Sverige ökat med 13 procent jämfört
med 2012, vilket också bidragit till längre handläggningstider.
Även handläggningstiden för hantering av Rg-bidrag
har ökat.

1

86

84

60

1

90

90

70

78
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Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på en
förändrad definition av sättet att beräkna genomsnittlig handläggningstid. I avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen finns mer
information

Andelen ärenden om Rg-bidrag som beslutades inom
fyra veckor under 2013 var 83 procent. Det är en försämring med 7 procentenheter jämfört med 2012.
Under 2013 har handläggningen av Rg-bidrag, som
ett led i CSN:s arbete att koncentrera och effektivisera
verksamheten flyttat från ett kontor till ett annat. Flytten
innebar att CSN tappade erfaren Rg-kompetens samtidigt som nya handläggare har utbildats. Konsekvensen
blev att handläggningstiden förlängdes.

Fortsatt god kvalitet i ärende
handläggningen
CSN gör årliga kvalitetsuppföljningar för att mäta kvaliteten i myndighetens ärendehandläggning. I avsnittet
Förklaringar till resultatredovisningen finns information
om metod, urval och felmarginaler. I avsnittet Kvalitet i
ärendehantering beskrivs de insatser som har genomförts
för att förbättra kvaliteten.
Av kvalitetsuppföljningen inom studiehjälp för 2013
framgår det att 99,1 procent av samtliga beslut om
studiehjälp är rätt och att 0,9 procent är fel. Andelen rätt
beslut har ökat med 1,7 procentenhet jämfört med 2012.
Förbättringen av andel rätt beslut förklaras av att CSN
under hösten 2012 frångick en beslutad rutin som innebar att beslut om återkrav inte hanterades på ett juridiskt
korrekt sätt.
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Figur 10

Tabell 17

Studiehjälp, andel rätt beslut, procent, 2013

Studiehjälp, överklagade ärenden, antal och andel
i procent, 2011–2013

0,9 %
Fel beslut

Antal överklaganden1
Helt ändrade vid
omprövning
— andel ändringar som
beror på nya uppgifter2
Delvis ändrade vid
omprövning

99,1 %
Rätt beslut
Rätt beslut

Fel beslut

De felaktiga besluten beror uteslutande på fel i den
manuella handläggningen. Felen beror i huvudsak på
bristfällig dokumentation, felaktig handläggning eller
bedömning och felaktigt registrerade uppgifter. Felen åtgärdas genom fortsatt kompetensutveckling för att säkra
kvaliteten i hanteringen.
Av kvalitetsuppföljningen inom Rg-bidrag för 2013
framgår det att 98,7 procent av samtliga beslut är rätt
och att 1,3 procent är fel.
Figur 11
Rg-bidrag, andel rätt beslut, procent, 2013

1,3 %
Fel beslut

98,7 %
Rätt beslut
Rätt beslut

— andel ändringar som
beror på nya uppgifter2

Fel beslut

De felaktiga besluten beror på fel i handläggningen och
felaktigt registrerade uppgifter. Felen åtgärdas genom
fortsatt kompetensutveckling.

Färre överklaganden
En studerande som inte är nöjd med CSN:s beslut kan
överklaga det. Om det överklagade beslutet inte kan ändras av CSN, lämnas det över till Överklagandenämnden
för studiestöd (ÖKS) för prövning.

2011

2012

2013

1 171

1 348

1 270

256

309

283

-

-

76

16

24

31

-

-

74

1

Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på
att det finns en viss eftersläpning i uppgifterna. Siffrorna för 2013 är
därför preliminära.

2

Det saknas jämförbara uppgifter för 2011 och 2012. Det beror på att
CSN före år 2013 inte hade möjlighet att mäta antal ändringar som
beror på att nya uppgifter har tillförts ärendet.

Under 2013 har de studerande överklagat totalt
1 270 beslut om studiehjälp. Det är en minskning
med 6 procentenheter jämfört med 2012. Minskningen
förklaras främst av att antalet studerande med studiehjälp
minskat.
Innan ett överklagat ärende skickas vidare till
ÖKS, gör CSN en omprövning. Under 2013 ändrades
314 ärenden eller 25 procent efter en sådan omprövning.
Det är en lika stor andel som under 2012. I de fall där
beslutet ändrats efter omprövning har detta främst berott
på att nya uppgifter tillförts ärendet som inte var kända
vid beslutstillfället.
Enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa
funktionshindrade elever i gymnasieskolan kan ett beslut
om Rg-bidrag inte överklagas. Ett beslut om Rg-bidrag
kan däremot omprövas av CSN om den studerande
skriftligen begär detta. Det är endast ett fåtal studerande
per år som begär omprövning av sina beslut om Rgbidrag.

Färre återkrav av studiehjälp
Studiehjälp betalas ut i efterskott efter att skolan har
meddelat att den studerande deltar i undervisningen.
Skolan ska även rapportera förändringar i den studerandes studier. En rapport om exempelvis ogiltig frånvaro
kan leda till att vi stoppar fortsatta utbetalningar. I de fall
där CSN har betalat ut mer studiehjälp än en studerande
haft rätt till fattar myndigheten ett beslut om återkrav.
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Tabell 18
Återkrav av studiehjälp, antal studerande, belopp,
miljoner kronor och andel i procent, 2011–2013
2011
Antal

1

2012

2013

Belopp Antal Belopp Antal Belopp

Totalt
återkrav

17 469

24,7

18 790

27,3

16 968

25,3

Andel
återkrav1

3,7

0,6

4,2

0,7

4,0

0,7

Andel återkrav av antal studerande och utbetalt belopp.

Under 2013 har 17 000 personer fått beslut om återkrav.
Det är en minskning med 1 800 personer jämfört med
2012. Andelen personer med återkrav i förhållande till
antalet studerande med studiehjälp har minskat med
0,2 procentenheter under året. Minskningen beror på att
skolorna har meddelat färre avbrott under 2013 jämfört
med 2012.
Det totala återkravsbeloppet uppgår till 25,3 miljoner
kronor. Det är en minskning med 2,0 miljoner kronor
jämfört med 2012. Andelen återkrävt belopp i förhållande till utbetalt belopp har inte förändrats.
Inom Rg-bidrag har antalet återkrav ökat jämfört med
2012.

Ökade kostnader per beslut
De studerande som har rätt till studiebidrag för studier i
Sverige behöver inte ansöka om det. Efter terminsstarten
skickar skolorna uppgifter till CSN om vilka studerande
som bedriver studier. Utifrån dessa uppgifter prövar vi
rätten till studiebidrag och betalar sedan ut bidraget. En
majoritet av besluten om studiebidrag fattas maskinellt.
CSN handlägger ärenden om studiebidrag manuellt
när skolan meddelar ändrade uppgifter om en studerande. Exempel på ändrade uppgifter som leder till manuell
handläggning är uppgifter om studieavbrott och ogiltig
frånvaro.
Inackorderingstillägg och extra tillägg måste den
studerande ansöka om. Dessa ansökningar handlägger vi
manuellt.
Tabell 20
Studiehjälp, beslut1, fördelat på beslutstyp, antal och
andel i procent, 2011–2013
2013
424 727

Inackorderingstillägg

12 555

10 792

9 587

Extra tillägg

22 489

23 581

26 843

38

43

63

486 769

475 749

461 220

Antal ändringsbeslut

72 297

82 199

82 007

Andel ändringsbeslut

15

17

18

Andel maskinella beslut

81

79

78

Totalt
Totalt antal beslut

Återkrav av Rg-bidrag, antal studerande, belopp,
tusen kronor och andel i procent, 2011–2013
2011
Antal

2012

2013

Belopp Antal Belopp Antal Belopp

Totalt
återkrav

8

43

6

71

9

164

Andel
återkrav1

1,7

0,1

1,3

0,2

2,1

0,43

Andel återkrav av antal studerande och utbetalt belopp.

Under 2013 har 9 personer fått beslut om återkrav av
Rg-bidrag. Det är en ökning med 3 personer jämfört
med 2012. Det är fortsatt en liten andel av de som fått
Rg-bidrag utbetalt som fått ett beslut om återkrav.
Det totala återkrävda beloppet för Rg-bidrag under
2013 var 164 000 kronor. Det är en ökning med 93 000
kronor jämfört med 2012. Ökningen under 2013 beror
på att CSN i efterhand fått uppgift om ändrade ersättningar för studerande i form av aktivitetsersättningen
från Försäkringskassan eller inackorderingstillägg från
hemkommunen. Dessa ersättningar påverkar Rg-bidragets storlek. Om den studerande fått mer Rg-bidrag utbetalat än han eller hon har rätt till återkrävs det felaktigt
utbetalade beloppet.

42

2012
441 333

Dagliga resor

Tabell 19

1

2011
451 687

Studiebidrag
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1

Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på ett
nytt uppföljningsområde för uppföljning av beslut har tagits i bruk. I
avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen finns mer information.

Under året har det totala antalet beslut om studiehjälp
minskat med 3 procent. Antalet beslut har inte minskat i
samma omfattning som antalet studerande med studiehjälp. Detta beror främst på att andelen ändringsbeslut
ökat något. De vanligaste orsakerna till ett ändringsbeslut
är att den studerande har ogiltig frånvaro eller avbryter
sina studier.
Även antalet beslut om Rg-bidrag har minskat under
2013.
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Tabell 21
Rg-bidrag, beslut , fördelat på beslutstyp,
antal och andel i procent, 2011–2013
1

1

2011

2012

2013

Totalt antal beslut

607

615

524

Antal ändringsbeslut

238

252

191

Andel ändringsbeslut

39

41

36

Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på en
förändrad definition av sättet att mäta antal beslut. I avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen finns mer information.

Under 2013 har CSN fattat totalt 524 beslut om Rgbidrag. Det är en minskning med 15 procent jämfört
med 2012. Minskningen beror på färre antal studerande
och att vi fattat färre ändringsbeslut. De vanligaste
orsakerna till ett ändringsbeslut är ändrade inkomster
och ersättningar samt byte av boende på studieorten.
Studerande med Rg-bidrag kan ha inackorderingstillägg
från sin hemkommun och de som är 19 år och äldre kan
även ha aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Om
dessa ersättningar ändras påverkas Rg-bidragets storlek
och då fattar CSN ett ändringsbeslut.
Beräkningen av kostnaden för handläggning av studiehjälp och Rg-bidrag utgår från verksamhetens kostnad
enligt resultaträkningen samt det antal prestationer som
har utförts under året. Med prestation menas här ett
fattat beslut. Utifrån antalet prestationer och kostnaden
för ett verksamhetsområde beräknas kostnad per beslut.
För mer information om prestationer och kostnader, se
avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen.
Tabell 22
Kostnad per beslut, fördelat på ärendeslag,
kronor, 2011–20131
2011

2012

2013

Studiebidrag

131

149

179

Inackorderingstillägg

361

410

491

Extra tillägg

295

336

402

Dagliga resor

2

Rg-bidrag

-

-

-

1 917

2 397

3 466

1

Kostnaden per beslut har räknats om jämfört med tidigare årsredovisningar. Det beror på att antal beslut justerats i förhållande till
föregående år och att kostnader för service inte ingår i beräkningen.

2

Kostnad per beslut för dagliga resor redovisas inte. Antalet beslut
motsvarar mindre än 0,01 procent av det totala antalet beslut.

ändrade uppgifter ökat beror på att rutinen vid ogiltig
frånvaro har förändrats. Samtidigt har antalet beslut
minskat vilket beror på att antalet studerande med studiehjälp fortsatt att minska. Sammantaget leder detta till
att kostnaden per studiehjälpsbeslut ökar.
Kostnaden för Rg-bidrag har också ökat jämfört med
2012. Under 2013 har handläggningen av Rg-bidrag
flyttats till ett annat kontor, vilket inneburit kompetensutveckling och att kostnaderna för hanteringen
ökat. Detta har även medfört att kostnaden per beslut
ökar. Beslut om Rg-bidrag kräver manuell prövning och
mycket kontakt med kunderna. Kostnaden per beslut
blir därför relativt hög. Rg-bidrag utgör dock en liten del
av hela CSN:s verksamhet.

Bidrag vid viss föräldrautbildning
i teckenspråk (TUFF-ersättning)
TUFF är en teckenspråksutbildning för föräldrar med
barn som är beroende av teckenspråk för att kommunicera. När en förälder deltar i en sådan utbildning kan
han eller hon få TUFF-ersättning från CSN. TUFFersättning består av ersättning för förlorad arbetsinkomst
och resekostnader.
Tabell 23
Personer med TUFF-ersättning, antal och utbetalda
belopp, tusen kronor, 2011–2013
2011

2012

2013

Totalt antal personer

179

154

147

Utbetalda belopp

493

488

484

— inkomstersättning

356

333

319

— resekostnadsersättning

137

155

165

Antalet personer som fick TUFF-ersättning under 2013
var 147. Det är en minskning med 7 personer jämfört
med 2012. Det är få personer som ansöker om TUFFersättning, vilket gör det svårt att dra några slutsatser om
förändringar över tid. Det kan vara tillfälligheter som avgör om en person väljer att genomföra en kurs under ett
visst år eller vid ett annat tillfälle. Under 2013 betalades
det ut totalt 484 000 kronor i TUFF-ersättning.

Kostnaden för studiehjälp har ökat jämfört med 2012.
Kostnadsökningen beror främst på att CSN har behövt
ägna mer tid åt att hantera ett ökat antal meddelanden
om ändrade uppgifter. Att antalet meddelanden om
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Studiemedel
Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Studiebidraget har två nivåer: generellt bidrag och
högre bidrag. Det generella bidraget kan ges till alla som har rätt till studiemedel. Det högre bidraget kan
lämnas till studerande som är 25 år eller äldre, som har kort tidigare utbildning och som läser in grundskole- eller gymnasiekompetens. Det högre bidraget kan även lämnas till arbetslösa ungdomar i åldern
20–24 år som saknar en fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning. Dessutom kan studerande
med barn få tilläggsbidrag.
Till dem som är över 25 år och som tidigare har haft arbetsinkomster kan förutom studielån även til�läggslån beviljas. De som har kostnader för exempelvis dubbelt boende och resor mellan studieorten och
hemorten kan få merkostnadslån. Merkostnadslån kan även ges för studieavgifter och försäkringskostnader vid utlandsstudier.

Figur 12
Andel av CSN:s förvaltningskostnad (inkl. kundservice), procent, 2013

48 %
Studiemedel

Mål i regleringsbrevet





Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.
Alla kompletta ansökningar ska handläggas inom tre veckor.
Handläggningstiden för ärenden som avser studier utomlands ska förkortas.

Återrapporteringskrav
Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten satt upp samt de insatser som har genomförts för att de studerande på
ett snabbt och rättssäkert sätt ska få de stöd de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser
och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.
CSN:s mål





Handläggningstiderna ska förkortas.
Andelen rätt beslut ska vara på en fortsatt hög nivå.
Kundernas möjlighet att göra rätt från början ska öka.
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Bedömning av måluppfyllelse
Vi bedömer måluppfyllelse utifrån handläggningstider,
rättssäkerhet i ärendehandläggning samt andel upptäckta felaktiga utbetalningar i relation till totalt utbetalt
belopp.
Verksamheten ska säkerställa att de
studerande på ett snabbt och rättssäkert
sätt får de stöd som de har rätt till
Under 2013 har den genomsnittliga handläggningstiden ökat med 1 dag för ansökningar om studiemedel
för studier i Sverige och 3 dagar för ansökningar om
studiemedel för studier utomlands jämfört med 2012.
Handläggningstiderna är dock bättre än 2011 års resultat. Trots de längre handläggningstiderna bedömer CSN
att de studerande på ett snabbt sätt får de stöd som de
har rätt till.
CSN:s arbete med rättssäkerhet innebär bland annat
att de studerande ska få enhetliga beslut enligt gällande
regler. Resultatet av myndighetens kvalitetsuppföljning
visar att kvaliteten i handläggningen av studiemedelsärenden är hög. De brister och fel som framkommit i
kvalitetsuppföljningen åtgärdas genom fortsatt kompetensutveckling. CSN bedömer att de studerande på ett
rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.
Under 2013 har CSN beslutat att kräva tillbaka
397 miljoner kronor, vilket utgör 1,6 procent av det
totala utbetalda beloppet för studiemedel. Det är en
minskning med 0,6 procentenheter jämfört med 2012.
Minskningen beror på regeländringen om högre fribelopp som innebär att de studerande får ha högre inkomst
innan studiemedelsbeloppet reducerats. Regeländringen
har bidragit till att färre felaktiga utbetalningar skett.
CSN bedömer att de åtgärder som vidtagits har bidragit
till att fler studerande fått de stöd som de har rätt till.
CSN:s samlade bedömning är att målet är uppfyllt.
Alla kompletta ansökningar ska
handläggas inom tre veckor
Andelen kompletta ärenden som handlagts inom tre
veckor har minskat från 99 procent under 2012 till
98 procent under 2013. Det innebär att två av hundra
studerande som lämnat en komplett ansökan har fått
vänta mer än tre veckor på sitt beslut. Samtidigt så har
8 av 10 studerande som skickat in en komplett ansökan fått beslut inom en vecka. Vi måste dock utveckla
verksamheten ytterligare för att nå regeringens mål att
alla studerande som lämnar kompletta ansökningar ska få
sina beslut inom tre veckor. CSN bedömer att målet inte
är uppfyllt.
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Handläggningstiden för ärenden som avser studier utomlands ska förkortas
Handläggningstiderna för studier utomlands har blivit
längre under 2013. Den genomsnittliga handläggningstiden har ökat med 3 dagar, från 22 dagar till 25 dagar.
Den främsta anledningen till detta är att CSN genomfört
kompetensväxling under året. Kompetensväxlingen har
påverkat detta område mer än andra inom studiemedelsverksamheten eftersom det krävs djup landspecifik
kompetens, vilket tar tid att bygga upp. CSN bedömer
att målet inte är uppfyllt.
Handläggningstiderna ska förkortas
Under 2013 har handläggningstiderna blivit längre
för studerande i Sverige och utomlands. Detta gäller
oavsett om ansökan varit komplett eller inte. Av samtliga studerande har 84 procent fått ett beslut inom fyra
veckor. Andelen ärenden som beslutas inom fyra veckor
har minskat med 4 procentenheter jämfört med 2012,
men är 3 procentenheter bättre jämfört med 2011. CSN
konstaterar att målet inte är uppfyllt.
Andelen rätt beslut ska vara
på en fortsatt hög nivå
Under 2013 har CSN haft som mål att andelen rätt beslut ska vara på en fortsatt hög nivå. Resultatet av CSN:s
kvalitetsuppföljning visar att 97,8 procent av besluten
var rätt. De felaktig besluten beror huvudsakligen på
bristfällig dokumentation, felaktiga bedömningar och
felaktiga registreringar av uppgifter i den manuella handläggningen. CSN bedömer att målet är uppfyllt.
Kundernas möjlighet att göra
rätt från början ska öka
Under 2013 har CSN haft som mål att kundernas
möjlighet att göra rätt från början ska öka. Våra kunder
ska uppleva att våra tjänster är enkla att använda och att
det är lätt att göra rätt. Under 2013 har andelen kunder
som behövt lämna kompletterande uppgifter till CSN i
samband med sin ansökan minskat. Fler har ansökt om
studiemedel via vår elektroniska ansökan och fler kunder
har meddelat oss ändringar som kan påverka rätten till
studiemedel. Sammantaget tyder detta på att kundernas
möjlighet att göra rätt från början har ökat. CSN bedömer att målet är uppfyllt.

STUDIEMEDEL

Fler studerande med studiemedel

Tabell 25

Under 2013 har antalet studerande med studiemedel
ökat på samma sätt som utbetalningarna av studiemedel.

2011

Tabell 24

2012

2013

Studerande i Sverige

Studerande med studiemedel, antal, 2011–2013

1

Studerande med studiemedel, fördelat på utbildningsnivå och studerande utomlands, antal, 2011–2013

— Grundskolenivå

2011

2012

2013

Totalt antal studerande
med studiemedel1

465 136

467 156

471 950

— enbart med studiebidrag

154 091

153 347

152 268

— studiebidrag och
studielån

311 045

313 809

319 682

— tilläggsbidrag

79 853

78 022

78 259

— tilläggslån

20 532

18 897

18 894

— merkostnadslån

23 442

24 538

25 042

Nettoräknad siffra. En studerande kan ha fått studiemedel på flera
utbildningsnivåer under samma kalenderår.

Antalet studerande som fick studiemedel under 2013 var
472 000 personer. Det är en ökning med 4 800 personer
jämfört med 2012. Antalet studerande med studiemedel
har ökat i både Sverige och utlandet, men procentuellt
sett mest i utlandet. Av samtliga studerande med studiemedel har 7 procent studerat utomlands.
Tidigare har antalet studerande på grundskole- och
gymnasienivå minskat, medan antalet studerande på
eftergymnasial nivå ökat. I år har även antalet studerande
med studiemedel på gymnasienivå ökat. Stora ungdomskullar som lämnat gymnasieskolan har bidragit till det
historiskt sett stora antalet studerande på eftergymnasial
nivå.
Även de senaste årens ökning av utlandsstuderande beror på att många studerande de senaste åren har lämnat
gymnasieskolan. Detta påverkar särskilt antalet utlandsstuderande eftersom dessa är yngre än en genomsnittlig
studiemedelstagare. Att antalet läkarstuderande utomlands har ökat under en följd av år har också påverkat
utvecklingen. Många studerande som inte kommit in på
utbildningen i Sverige har sannolikt sökt sig utomlands.

22 864

22 916

22 807

— Gymnasienivå

113 870

110 068

112 571

— Eftergymnasial nivå

331 680

336 593

337 290

Studerande utomlands

31 769

32 728

33 603

Under 2013 ökade utbetalningarna av studiemedel med
641,8 miljoner kronor jämfört med 2012. Ökningen beror både på att 4 800 fler personer har haft studiemedel
och att prisbasbeloppet höjts.
Tabell 26
Studiemedel, utbetalda belopp, fördelat på bidrag
och lån, miljoner kronor, 2011–2013
2011

2012

2013

9 469,0

9 744,0

9 964,3

Bidrag
— studiebidrag
— tilläggsbidrag

371,8

368,6

410,6

9 840,8

10 112,6

10 374,8

12 271,3

13 129,9

13 489,1

— merkostnadslån

616,9

640,0

657,9

— tilläggslån

225,0

210,1

211,7

Totalt lån

13 113,3

13 979,0

14 358,7

Totalt studiemedel

22 954,0

24 091,6

24 733,5

Totalt bidrag
Lån
— studielån

De ökade utbetalningarna av studiemedel förklaras av att
antalet studerande med studiemedel ökat och att prisbasbeloppet har ökat med 500 kronor jämfört med 2012.
Studiemedlens storlek beräknas utifrån det prisbasbelopp
som regeringen fastställer varje år.
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Längre handläggningstider

Figur 14

Under 2013 har handläggningstiderna blivit längre inom
studiemedelsområdet. Med handläggningstid menas den
tid det tar från att ett ärende initieras, exempelvis genom
att en ansökan registreras, till att ärendet beslutas.
Den genomsnittliga handläggningstiden har ökat
under 2013. Detta gäller både för ansökning om studier i
Sverige och för ansökningar om studier utomlands.

Studiemedel, ärenden som beslutas inom fyra veckor1,
andel i procent, 2011–20132
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Figur 13

30

Studiemedel, genomsnittlig handläggningstid1, antal
dagar, 2011–20132

10

35

0

Studier i Sverige

Studier utomlands

2011

32

30
25

25

14
12

11

10

2012

Totalt

2013

1

I andelen ärenden som beslutats inom fyra veckor ingår samtliga
ärendeslag (studiebidrag, studielån, tilläggsbidrag, merkostnadslån
och tilläggslån).

2

Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på en
förändrad definition av sättet att beräkna handläggningstid. I avsnittet
Förklaringar till resultatredovisningen finns mer information.

22

20
15

20

5
0
2011

2012
Studier i Sverige

2013
Studier utomlands

1

I genomsnittlig handläggningstid ingår viktade handläggningstider för
samtliga ärendeslag (studiebidrag, studielån, tilläggsbidrag, merkostnadslån och tilläggslån).

2

Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på en
förändrad definition av sättet att beräkna genomsnittlig handläggningstid. I avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen finns mer
information.

Under 2013 har den genomsnittliga handläggningstiden
ökat med 1 dag för ansökningar om studiemedel för studier i Sverige och 3 dagar för ansökningar om studiemedel för studier utomlands.
Handläggningstiden är generellt sett längre för ansökningar som gäller studier utomlands än ansökningar som
gäller studier i Sverige. Det beror exempelvis på att intyg
av olika slag behöver översättas och kontrolleras.
Att handläggningstiden ökat får även påverkan på
andelen ärenden som beslutats inom fyra veckor.
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Andelen ärenden som beslutades inom fyra veckor var
84 procent under 2013. Det är en minskning med
4 procentenheter jämfört med 2012. Det motsvarar
9 000 färre ansökningar som har handlagts inom fyra
veckor. En majoritet av ansökningarna om studiemedel
handläggs dock inom en vecka. Under 2013 beslutades
58 procent av alla ärenden inom en vecka.
Andelen ärenden där den studerande har behövt
lämna kompletterande uppgifter har minskat med 2 procentenheter, från 17 procent till 15 procent under 2013.
Förbättringen beror bland annat på att fler studerande
ansöker om studiemedel på webben.
Den längre handläggningstiden och den lägre andelen
ärenden som beslutats inom fyra veckor förklaras främst
av kompetensväxling som skett under året. Kompetensväxlingen är en del i CSN:s nya verksamhetsmodell där
kärnverksamheten ska koncentreras och medarbetarna
specialiseras inom kundmötesprocessen, utbetalningsprocessen och inbetalningsprocessen. Kompetensväxlingen
har påverkat ansökningar vid studier utomlands mer än
handläggingen av ansökningar vid studier i Sverige. Det
beror på att det krävs djup landspecifik kompetens som
tar tid att bygga upp.
Även andelen kompletta ärenden som beslutats inom
tre veckor har minskat.

STUDIEMEDEL

Tabell 27

Figur 15

Studiemedel, kompletta ansökningar som beslutas
inom tre veckor1, andel i procent, 2011–2013

Studiemedel, andel rätt beslut, procent, 2013

1

2011

2012

2013

Studier i Sverige

98

99

99

Studier utomlands

91

96

88

Totalt studiemedel

98

99

98

2,2 %
Fel beslut

I andelen kompletta ärenden som beslutats inom tre veckor ingår
samtliga ärendeslag (studiebidrag, studielån, tilläggsbidrag, merkostnadslån och tilläggslån).

Andelen kompletta ansökningar som beslutas inom tre
veckor har minskat med 1 procentenhet jämfört med
2012. Andelen är oförändrad när det gäller ansökningar
om studiemedel för studier i Sverige. När det gäller
ansökningar om studiemedel för studier utomlands har
andelen kompletta ansökningar som beslutats inom
tre veckor minskat med 8 procentenheter. Detta beror
främst på den kompetensväxling som nämns ovan.
Under 2013 har CSN fortsatt att analysera de kompletta ansökningar som tar länge tid än tre veckor att
handlägga. Vi har även förändrat styrningen och försökt
att skapa bättre samordning och planering av arbetsuppgifter mellan kontoren. Vi har också genomfört systemförändringar som dock inte kommer att ge någon mätbar
effekt förrän under 2014.

Fortsatt god kvalitet i ärende
handläggningen
CSN gör årliga kvalitetsuppföljningar för att mäta kvaliteten i myndighetens ärendehandläggning. I avsnittet
Förklaringar till resultatredovisningen finns information
om metod, urval och felmarginaler. I avsnittet Kvalitet i
ärendehantering beskrivs de insatser som har genomförts
för att förbättra kvaliteten.
Av den kvalitetsuppföljning som CSN har gjort för
2013 framgår det att 97,8 procent av samtliga beslut om
studiemedel är rätt och att 2,2 procent är fel. Andelen
rätt beslut har ökat med 1,6 procentenheter jämfört med
2012.

97,8 %
Rätt beslut

De felaktiga besluten beror uteslutande på fel i den manuella handläggningen. Dessa fel förklaras huvudsakligen
av brister i handläggningen när det gäller registreringar
av uppgifter i ärendet, bristfällig dokumentation och
felaktiga bedömningar av regler och praxis.
Under 2013 har CSN genomfört ett antal kompetens- och kvalitetshöjande åtgärder utifrån de brister som
framkommit. Det har bland annat tagits fram nya rutiner
för dokumentation av utredningar och handläggningen
av flera ansökningar för en och samma period. Vi har
även förbättrat vårt utbildningsmaterial i samband med
de genomförda kompetensväxlingarna. Att insatserna
haft effekt visas genom att andelen rätt beslut har ökat,
men det finns fortfarande vissa kompetensbrister att
fortsätta arbeta med.

Färre överklaganden
En studerande som inte är nöjd med CSN:s beslut kan
överklaga det. Om det överklagade beslutet inte kan ändras eller endast delvis ändras, lämnas det över till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) för prövning.
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Tabell 28

Tabell 29

Studiemedel, överklagade ärenden, antal och andel
i procent, 2011–2013

Beslut om återkrav av studiemedel, antal, belopp,
miljoner kronor och andel i procent, 2011–2013

Antal överklaganden1
Helt ändrade vid
omprövning
— andel ändringar som
beror på nya uppgifter
Delvis ändrade vid
omprövning
— andel ändringar som
beror på nya uppgifter
1

2011

2012

2013

7 900

7 630

5 375

2 439

2 623

1 835

80

88

78

352

332

184

80

88

78

Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på
att det finns en viss eftersläpning i uppgifterna. Siffrorna för 2013 är
därför preliminära.

Under 2013 har de studerande lämnat in totalt 5 400
överklaganden av beslut om studiemedel. Det är en
minskning med 2 300 ärenden jämfört med 2012 trots
att antalet studerande inte har minskat. Det är framförallt överklaganden om beslut om återkrav som blivit
färre. Detta beror på att höjningen av fribeloppet för
2013 medfört att antalet efterkontroller av inkomst
minskat. Minskningen av antalet efterkontroller av
inkomst innebär också att andelen ärenden som ändrats
på grund av nya uppgifter minskat då dessa ärenden ofta
kompletteras med nya inkomstuppgifter direkt till ÖKS.
Innan ett överklagande skickas vidare till ÖKS, gör
CSN en omprövning. Under 2013 ändrades 2 000 beslut
eller 38 procent efter en sådan omprövning. I de fall där
beslutet ändrats efter omprövning har detta främst berott
på att nya uppgifter tillförts ärendet som inte var kända
vid beslutstillfället.

Färre återkrav
De studerande är skyldiga att anmäla ändringar som
kan påverka rätten till studiemedel eller studiemedlens
storlek. För att säkerställa att de får rätt belopp gör CSN
kontroller före, under och efter utbetalning. Eftersom
studiemedel betalas ut i förskott, är det nödvändigt
med kontroller i efterhand för att upptäcka eventuella
förändringar som påverkar rätten till studiemedel. Dessa
kontroller är till stor del automatiska och sker genom ett
elektroniskt informationsutbyte med skolor, Skatteverket
och Försäkringskassan.
Om vi betalar ut ett belopp som en studerande inte
har rätt till, kan det leda till ett beslut om återkrav. Ett
felaktigt utbetalt belopp kan under vissa förutsättningar
också räknas av mot kommande utbetalningar.
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2011

1

2012

2013

Antal

Belopp

Antal

Belopp

Antal

Belopp

Totalt
återkrav

59 464

470

62 693

530

49 407

397

Andel
återkrav1

13,0

2,0

13,4

2,2

10,5

1,6

Andel återkrav av antal studerande och utbetalt belopp.

Under 2013 har 49 400 personer fått beslut om återkrav
och avräkning efter uppgift om ändrade förhållanden
eller på grund av efterkontroll. Det är en minskning med
13 300 personer jämfört med 2012. Andelen personer
med återkrav i förhållande till antalet studerande med
studiemedel har minskat med 2,9 procentenheter under
året.
Det totala återkravsbeloppet uppgår till 397 miljoner
kronor. Det är en minskning med 133 miljoner kronor
jämfört med 2012. Andelen återkrav och avräkningar
i förhållande till utbetalt belopp har minskat med
0,6 procentenheter. Minskningen beror på att CSN
fattat färre antal beslut om återkrav till följd av det
höjda fribeloppet. Fribeloppshöjningen innebär att de
studerande får ha högre inkomster innan studiemedels
beloppen reduceras. Höjningen av fribeloppet har medfört att färre ärenden har behövt kontrolleras.

Minskade kostnader per beslut
CSN:s ärenden om studiemedel beslutas i relativt hög
grad maskinellt. Fyra av tio beslut fattar myndigheten
maskinellt. Vi ändrar även många beslut efter att de
studerande har anmält ändringar i sina studier. Ändringsbesluten utgör en tredjedel av alla studiemedelsbeslut.

STUDIEMEDEL

Tabell 30

Tabell 31

Studiemedel, beslut, fördelat på ärendeslag och
beslutstyp, antal och andel i procent, 2011–20131

Kostnad per beslut, fördelat på ärendeslag,
kronor, 2011–20131

2011

2012

2013

— studiebidrag och
studielån

2011

2012

2013

Studier i Sverige

Studier i Sverige
830 932

840 172

825 463

— studiebidrag och
studielån

311

311

286

— merkostnadslån

12 500

13 476

13 669

— merkostnadslån

424

423

390

— tilläggslån

44 195

39 897

39 885

— tilläggslån

61

61

56

154 443

152 534

152 028

— tilläggsbidrag för
studier i Sverige och
utomlands2

28

28

26

— tilläggsbidrag för
studier i Sverige och
utomlands2

Studier utomlands

Studier utomlands
— studiebidrag och
studielån

47 367

44 874

45 688

— studiebidrag och
studielån

1 324

1 322

1 218

— merkostnadslån

27 353

26 477

26 900

— merkostnadslån

434

433

399

1 116 790

1 117 430

1 103 633

Totalt
Totalt antal beslut
Antal ändringsbeslut

374 803

386 046

347 631

Andel ändringsbeslut

34

35

31

Andel maskinella
beslut

29

31

35

1

Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på att
ett nytt uppföljningsområde för uppföljning av beslut har tagits i bruk. I
avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen finns mer information.

2

Tilläggsbidrag för studier utomlands särredovisas inte eftersom
ärendevolymen är liten.

Under 2013 har ändringsbesluten minskat med 38 400
beslut eller 10 procent. Andelen maskinella beslut har
ökat med 4 procentenheter under året. Minskningen av
antalet ändringsbeslut beror främst på att CSN, som en
följd av fribeloppshöjningen, har behövt granska färre
ärenden utifrån efterkontroller av inkomst.
Beräkningen av kostnaden för handläggning av
studiemedel utgår från verksamhetens kostnad enligt
resultaträkningen samt det antal prestationer som har
utförts under året. Med prestation menas här ett fattat
beslut. Utifrån antalet prestationer och kostnaden för ett
verksamhetsområde beräknas kostnad per beslut. För mer
information om prestationer och kostnader, se avsnittet
Förklaringar till resultatredovisningen.

1

Kostnaden per beslut har räknats om jämfört med tidigare årsredovisningar. Det beror på att antal beslut justerats i förhållande till
föregående år och att kostnader för service inte ingår i beräkningen.

2

Tilläggsbidrag för studier utomlands särredovisas inte eftersom
ärendevolymen är liten.

Kostnaden för studiemedelsverksamheten har minskat
jämfört med 2012. Det beror på att ärendehanteringen
har effektiviserats med hjälp av ökad maskinell handläggning. Kostnaderna inom studiemedelsverksamheten
påverkas även av att CSN:s totala kostnader har minskat.
Kostnadsminskningarna innebär att kostnaden per beslut
har minskat något under året.
Kostnaden per beslut om studiemedel för studier i
Sverige är relativt låg, vilket i första hand förklaras av en
väl utvecklad maskinell hantering av stora ärendevolymer
inom vissa områden.
Hanteringen av beslut om studiemedel för studier
utomlands är förhållandevis resurskrävande. Det beror på
att stora delar av handläggningen kräver manuell prövning av olika intyg från utbildningsanordnare i andra
länder.
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Bidragsbrott och felaktiga
utbetalningar
CSN arbetar systematiskt för att motverka bidragsbrott och minska andelen studiestöd som betalas ut
på felaktiga grunder. Myndigheten arbetar för att rätt belopp ska betalas ut från början. Det gör vi genom vägledande information i syfte att ge kunderna förutsättningar att lämna rätt uppgifter och genom
automatiska kontroller i ärendehandläggningen. De fel som ändå inträffar ska vi hitta och rätta till så
tidigt som möjligt med riktade och träffsäkra kontroller. Kontrollerna ska också bidra till en hög tilltro till
studiestödssystemet.

Mål i regleringsbrevet



Centrala studiestödsnämnden ska motverka bidragsbrott och säkerställa att utbetalningar från studiestödssystemet
endast sker till den som är berättigad till stöd från systemet.

Återrapporteringskrav
Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits och planeras för att motverka felaktiga utbetalningar
och bidragsbrott.

Bedömning av måluppfyllelse
Vi bedömer måluppfyllelse utifrån resultatet av de
åtgärder som CSN har vidtagit för att motverka bidragsbrott och minska andelen studiestöd som betalas ut på
felaktiga grunder.
Centrala studiestödsnämnden ska motverka
bidragsbrott och säkerställa att utbetalningar från
studiestödssystemet endast sker till den som är
berättigad till stöd från systemet
Det är inte möjligt för CSN att helt förhindra felaktiga
utbetalningar. Vi försöker dock underlätta för kunden
att göra rätt från början genom att ha en hög kvalitet i
vår information, vår service och våra beslut. Vi arbetar
även med kontroller före, under och efter utbetalning för
att säkerställa att rätt belopp betalas ut. CSN samverkar
också med skolor och myndigheter i syfte att säkerställa
att vi betalar ut rätt belopp.
Under 2013 har CSN beslutat att kräva tillbaka
422 miljoner kronor i felaktigt utbetalt studiestöd,
vilket utgör 1,5 procent av det totala utbetalda beloppet
för studiehjälp och studiemedel. Det är en minskning
med 0,7 procentenheter jämfört med 2012. Minsk
ningen beror på det höjda fribeloppet som innebär att
de studerande får ha högre inkomster innan studiemedelsbeloppen reduceras. Fribeloppshöjningen har
inneburit att färre ärenden behöver kontrolleras.

De korrigeringar av utbetalt studiestöd och de åtgärder
som CSN har vidtagit tyder på att en högre andel av
utbetalningarna görs till den som har rätt till studiestöd.
CSN bedömer att målet är delvis uppfyllt.

Genomförda åtgärder för att motverka
bidragsbrott och felaktiga utbetalningar
För att säkerställa att den studerande får rätt belopp gör
CSN kontroller i ärendehanteringen. Kontrollerna sker
till stor del automatiskt genom ett elektroniskt informationsutbyte med skolor, Skatteverket och Försäkringskassan. Vi gör även riktade manuella kontroller.
Studiehjälp
Det är av avgörande betydelsen att skolornas rapportering till CSN är korrekt för att de studerande ska få de
stöd som de har rätt till. Studiehjälp betalas ut i efterskott efter att skolan har bekräftat att den studerande
deltar i undervisningen. De vanligaste orsakerna till att
vi kräver tillbaka studiehjälp är att skolan meddelar att
den studerande har ogiltig frånvaro eller har avbrutit sina
studier.
En gymnasiestuderande är inte skyldig att meddela
frånvaro till CSN; det är skolans ansvar. Innan skolan
rapporterar att en studerande har ogiltig frånvaro,
ska skolan ha vidtagit åtgärder för att försöka få den
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s tuderande att återuppta sina heltidsstudier. Vi kan därför i vissa fall betala ut mer studiehjälp än en studerande
har rätt till.
Under 2013 har CSN krävt tillbaka 25,3 miljoner
kronor i felaktigt utbetald studiehjälp, vilket utgör
0,7 procent av det totala utbetalda beloppet. Andelen
återkrävt belopp är oförändrat jämfört med 2012. CSN
kan konstatera att andelen felaktiga utbetalningar som
orsakas av ogiltig frånvaro är på samma nivå för 2013
som under 2012.
Studiemedel
Studiemedel betalas ut i förskott, men de studerande är
skyldiga att anmäla ändringar som kan påverka rätten till
studiemedel eller studiemedlens storlek. CSN konstaterar
att anmälda ändringar från de studerande fortsätter att öka.
Tabell 32
Upptäckt felaktig utbetalning, återkrav och avräkning,
belopp, miljoner kronor, procent, 2011–2013
2011

2012

2013

Totalt belopp återkrav inkl.
avräkning

470

530

397

— studerande i Sverige

447

512

373

— studerande utomlands

23

18

24

Andel återkrav och avräkningar
av utbetalt belopp, procent

2,0

2,2

1,6

— studerande i Sverige

3,2

2,4

1,7

— studerande utomlands

1,0

0,7

1,0

Under 2013 har vi utifrån kontroller och anmälda ändringar korrigerat och krävt tillbaka totalt 397 miljoner
kronor i felaktigt utbetalda studiemedel. Det är en
minskning med 133 miljoner kronor eller 0,6 procentenheter jämfört med 2012. Minskningen beror på att
CSN fattat färre antal beslut om återkrav till följd av det
höjda fribeloppet. Fribeloppshöjningen innebär att de
studerande får ha högre inkomster innan studiemedelsbeloppen reduceras. Höjningen av fribeloppet har medfört
att färre ärenden har behövt kontrolleras. Regeländringen
bidrar till att färre felaktiga utbetalningar sker.
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Det finns även felaktiga utbetalningar som den
studerande har rätt att behålla, så kallad god tro. CSN
bedömer då att det inte finns grund för återkrav eftersom
den studerande inte insett eller borde ha insett att utbetalningen var felaktig.
Tabell 33
Upptäckt felaktig utbetalning, god tro, belopp,
miljoner kronor, procent, 2011–2013
2011

2012

2013

Totalt belopp god tro

76

84

80

— studerande i Sverige

61

67

65

— studerande utomlands

15

17

15

Andel god tro av utbetalt
belopp, procent

0,4

0,4

0,3

— studerande i Sverige

0,4

0,3

0,3

— studerande utomlands

0,7

0,7

0,7

Under 2013 fick studerande med studiemedel behålla
motsvarande 80 miljoner kronor eftersom CSN bedömt
att de varit i god tro. Det motsvarar 0,3 procent av totalt
utbetalt belopp.
Studerande i Sverige har en högre andel återkrav
jämfört med studerande utomlands men studerande
utomlands har en högre andel av god tro jämfört med
studerande i Sverige. Det beror på att studerande utomlands får hela terminens belopp utbetalad vid ett tillfälle
och får behålla hela beloppet om CSN bedömer att det
inte finns grund för återkrav.
Bidragsbrott
CSN polisanmäler de personer som bedöms ha begått
bidragsbrott med uppsåt eller med uppenbart grov
oaktsamhet. Under 2013 har CSN anmält 83 personer
för misstänkt bidragsbrott. Det är en minskning med
53 personer jämfört med 2012.

BIDRAGSBROTT OCH FELAKTIGA UTBETALNINGAR

Planerade åtgärder för att motverka
bidragsbrott och felaktiga utbetalningar

Tabell 34
Anmälningar om misstänkt bidragsbrott, antal och
belopp, miljoner kronor, 2011–2013
2011

2012

2013

Antal anmälningar

259

136

83

Belopp

17,1

11,4

8,9

— fara1

6,6

1,3

0,3

10,6

10,1

8,6

— utbetalt
1

Med fara menas att beloppet har stått under risk att betalas ut
felaktigt men att utbetalningen har kunnat förhindras. Uppgifter för
2012 skiljer sig från uppgiften i årsredovisningen för 2012 på grund av
efterregistrerade anmälningar om misstänkta bidragsbrott.

I de ärenden som upptäckts och polisanmälts har CSN
fattat beslut om återkräva 8,6 miljoner kronor. Det
totala återkravsbeloppet har minskat med 1,5 miljoner
kronorjämfört med 2012. Det genomsnittliga återkrävda
beloppet för de personer som har anmälts för misstänkt
bidragsbrott är däremot högre jämfört med tidigare år.
Beloppet uppgår till 103 614 kronor under 2013 jämfört
med 74 265 kronor under 2012.
Genom att upptäcka misstänkta bidragsbrott i ett
tidigt skede har vi kunnat förhindra felaktiga utbetalningar till ett belopp motsvarande 0,3 miljoner kronor.
Det är ett lägre belopp jämfört med 2012. Det är en
följd av att antalet anmälningar om misstänkt bidragsbrott har minskat för 2013. Av de personer som anmälts
för misstänkt bidragsbrott har 30 personer lagförts under
2013. Dessa lagföringar kan ha sitt ursprung i tidigare
års polisanmälningar.7

Under 2013 har CSN fortsatt med efterkontroller av
personer med studiemedel för studier utomlands i syfte
att hitta dem som gör sig skyldiga till medvetna brottsliga gärningar. För dessa kontroller använder vi specifika
urvalskriterier för att hitta bedrägerier och bidragsbrott.
De systematiska efterkontrollerna av utlandsstuderande
fångar endast felaktiga utbetalningar som redan har skett.
Det finns därför behov av att, utöver de kontroller som
görs idag, vidta fler åtgärder för att förebygga felaktiga
utbetalningar.
Riksdagen har beslutat att det från och med den 1 juli
2015 ska finnas möjligheter till ett högre och mer flexibelt uttag av merkostnadslån för undervisningsavgifter8.
Ett högre uttag av merkostnadslån för undervisningsavgifter förutsätter effektiva åtgärder för att minska risken
för missbruk och brott.
CSN lämnade på uppdrag av regeringen en rapport 9
i november 2013 som beskriver våra planerade åtgärder
för att förstärka och förbättra arbetet med att förhindra
felaktiga utbetalningar av studiemedel för utlandsstudier.
Vi planerar bland annat att vidta följande åtgärder:
• Införa nya metoder för att identifiera
och kontrollera riskgrupper.
• Införa ökad samverkan med lärosäten utomlands.
• Införa åtgärder för att förhindra mera
uppenbara fall av brott.
• Införa stickprovskontroller under studieperioden.
CSN har under 2013 initierat åtgärder för att förändra
organisation och arbetssätt för arbetet med att motverka
misstänkta bidragsbrott. Åtgärderna syftar till att stärka
detta arbete genom tydligare styrning och effektivare
arbetssätt. Det kommer ge oss bättre förutsättningar att
utveckla området.

7

Beroende på handläggningstiderna hos de rättsvårdande
myndigheterna (polis, åklagare och domstolar) kan det dröja
flera år innan CSN får besked om resultatet av en polisanmälan.
Statistiken över de beslut som har kommit in från rättsväsendet
ska därför inte enbart kopplas till statistiken över de polisanmälningar som gjorts under 2013.

8

Prop. 2012/13:152, Studiemedel i en globaliserad värld.

9

Uppdrag att redovisa åtgärder för att motverka felaktiga
utbetalningar av studiemedel för utlandsstudier, CSN
november 2013. Diarienummer 2013-100-4460.
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Återbetalning och återkrav
CSN:s återbetalningsverksamhet omfattar i huvudsak administration av tre olika lånetyper samt återkrav:
•
•
•
•

studiemedel (lån tagna före 1989)
studielån (lån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001)
annuitetslån (lån tagna efter den 30 juni 2001)
återkrav.

De olika lånetyperna är en följd av att reglerna för återbetalning har ändrats genom åren. Beroende på
när en studerande har tagit lån för studier kan återbetalningsvillkoren skilja sig åt. Återkrav innebär att
den studerande måste betala tillbaka studiestöd som han eller hon har fått från CSN men inte haft rätt
till. Det kan vara både bidrag och lån.

Figur 16
Andel av CSN:s förvaltningskostnad (inkl. kundservice), procent, 2013
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Mål i regleringsbrevet



Verksamheten ska säkerställa att lån återbetalas och att återkrav betalas.

Återrapporteringskrav
Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten satt upp och de insatser som har vidtagits för att lån och återkrav återbetalas enligt gällande regler. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur
väl målen har uppfyllts.
CSN:s mål






Andelen goda betalare med studieskulder ska öka.
Andelen goda betalare med återkrav ska öka.
Handläggningstiderna ska förkortas.
Andelen rätt beslut ska vara på en fortsatt hög nivå.
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Bedömning av måluppfyllelse
Vi bedömer måluppfyllelse utifrån ett antal indikatorer som mäter utvecklingen av andelen låntagare som
betalar, utvecklingen av trygghetsreglernas verkan samt
effekten av de åtgärder som CSN vidtar för att säkerställa
betalning. I bedömningen ingår också inbetalt återkrav,
slutbetalda skulder samt handläggningstider.
Verksamheten ska säkerställa att lån
återbetalas och återkrav betalas
Under 2013 har 91,2 procent av det årsbelopp som CSN
debiterat låntagarna betalats in. Det är ett oförändrat
resultat jämfört med 2012. Av det debiterade årsbeloppet
betalade låntagarna som bor i Sverige in 93,6 procent,
medan de som bor utomlands betalade in 72,4 procent.
Låntagare som är bosatta utomlands har betalat in en
fortsatt lägre andel jämfört med bosatta i Sverige. Detta
beror delvis på faktorer som CSN inte kan styra över,
exempelvis finns det för närvarande inte några överenskommelser med andra länder som gör det möjligt att på
ett enkelt sätt driva in fordringar i utlandet. Under året
har arbetet fortsatt med att säkra fordringar i utlandet
och det kommer att intensifieras under 2014.
CSN har vidtagit ett antal åtgärder under året för att
säkerställa återbetalning av lån och betalning av återkrav.
Vi har fortsatt att driva in fordringar från utlandet med
hjälp av inkassoföretag. Vi har också fortsatt sökandet
efter adresser till personer som vi saknar adress till liksom
kontroller av de som har 0 kronor i taxerad inkomst i
Sverige. För att förhindra preskription har vi arbetat
med att hitta låntagare i de fall där fordran annars hade
riskerat att preskriberas.
Antalet personer med en återkravsskuld har minskat
under 2013. Även inbetalningar av återkrav har minskat
liksom slutbetalda skulder som en följd av färre fattade
beslut under året.
CSN har genom dessa åtgärder bidragit till att säkerställa att lån återbetalas och återkrav betalas.
CSN bedömer utifrån vidtagna åtgärder och uppnådda resultat att målet är uppfyllt.
Andelen goda betalare med studieskulder ska öka
Under 2013 har CSN haft som mål att andelen goda
betalare med studieskulder ska öka. Med goda betalare
avses de som uppfyller sina återbetalningsåtaganden enligt regelverket. Under 2013 har fler låntagare slutbetalat
sitt lån, likaså har fler låntagare fått sitt årsbelopp nedsatt
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jämfört med 2012. Nedsättning innebär att årsbeloppet
anpassas till låntagarens aktuella inkomst, vilket ökar
låntagarens förutsättningar för återbetalning. Antalet
låntagare som vi saknar adress till har minskat. CSN har
också sagt upp ett antal lån till omedelbar betalning där
höga belopp har betalats in. Sammantaget tyder detta på
att andelen goda betalare med studieskulder har ökat.
CSN bedömer att målet är uppfyllt.
Andelen goda betalare med återkrav ska öka
Under 2013 har CSN haft som mål att andelen goda
betalare med återkrav ska öka. Med goda betalare avses
de som uppfyller sina återbetalningsåtaganden enligt
regelverket. Under 2013 har antalet slutreglerade återkrav
minskat, men färre kravåtgärder har behövt vidtas i de
återkravsskulder som vi hanterat jämfört med 2012.
Antalet personer som har fått en betalningsplan har ökat
och antalet personer med återkrav som vi saknar adress
till har minskat. Sammantaget tyder detta på att andelen
goda betalare med återkrav har ökat. CSN bedömer att
målet är uppfyllt.
Handläggningstiderna ska förkortas
Under 2013 har CSN haft som mål att förkorta handläggningstiderna i ärenden om återbetalning. Av de
403 000 ansökningar som hanterats under året har
93 procent beslutats inom fyra veckor. Det är en för
bättring med 2 procentenheter jämfört med 2012 då
motsvarande andel var 91 procent. CSN konstaterar
att målet är uppfyllt.
Andelen rätt beslut ska vara
på en fortsatt hög nivå
Under 2013 har CSN haft som mål att andelen rätt
beslut ska vara hög. Av kvalitetsuppföljningen framgår
det att 99,5 procent av samtliga beslut om återbetalning
var rätt och att 0,5 procent var fel. Andelen rätt beslut
har ökat med 0,1 procentenheter jämfört med 2012.
De felaktiga besluten beror huvudsakligen på bristfällig
dokumentation, felaktig handläggning och felaktiga registreringar av uppgifter i den manuella handläggningen.
CSN bedömer att målet är uppfyllt.

Fler låntagare och ökad lånefordran
Den 31 december 2013 var det 1 474 000 låntagare som
hade en skuld till CSN, vilket är en ökning jämfört med
2012.
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Figur 17
Låntagare, fördelat på lånetyp, antal, 2011–2013
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Under 2013 slutbetalades 84 000 lån, vilket är en
ökning med 1 200 jämfört med 2012. Flest lån slutbetalades inom lånetypen studielån. I antalet slutbetalda lån
ingår både lån som slutbetalas enligt ordinarie återbetalningsplan och lån som slutbetalas i förtid.
Vid utgången av 2013 var det 1 474 000 låntagare
som hade en skuld till CSN. Av dessa var det 64 700
låntagare som var bosatta utomlands. Vi saknade adresser
till 18 000 låntagare, vilket motsvarar 1 procent av det
totala antalet låntagare. Antalet låntagare som vi saknar
adress till har minskat med 1 300 jämfört med 2012.
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Figur 18
Låntagares bosättning, andel i procent, 2013
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En låntagare kan ha flera lånetyper.
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Antalet låntagare med annuitetslån ökar, medan antalet låntagare med studielån och studiemedel minskar.
Minskningen beror på att det inte längre betalas ut några
lån för lånetyperna studielån och studiemedel och att lån
slutbetalas eller avskrivs.
Antalet återbetalningsskyldiga låntagare har ökat under de tre senaste åren.

95 %
Sverige

Tabell 35
Låntagare, antal, 2011–20131
2011

2012

2013

Antal låntagare
(netto)

1 436 350

1 454 642

1 473 954

Antal återbetalningsskyldiga låntagare2

1 227 902

1 241 893

1 258 612

Antal låntagare som
slutbetalat

94 349

82 728

83 959

Av låntagarna bor 95 procent i Sverige, medan 4 procent
bor utomlands. Den utestående fordran för låntagare
som bor i Sverige uppgick 2013 till 181,9 miljoner
kronor. Motsvarande fordran för låntagare bosatta utomlands var 14,4 miljoner kronor.
Under 2013 har den totala utestående fordran för
samtliga lånetyper ökat.

Antal låntagare med
saknad adress3

21 227

19 301

18 042

Figur 19

1

Per den 31 december respektive år.

2

Per den 1 januari respektive år. Antalet återbetalningsskyldiga vid
ingången av varje år räknas som återbetalningsskyldiga hela året.

3

Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på
att villkoren för bosättning har förändrats. I avsnittet Förklaringar
till resultatredovisningen finns mer information.

Utestående fordran1, 2, fördelat på lånetyp,
miljarder kronor, 2011–20133
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En låntagare behöver inte vara återbetalningsskyldig. De
låntagare som har annuitetslån blir återbetalningsskyldiga
tidigast sex månader efter den senaste perioden med lån.
Den 1 januari 2013 var det 1 259 000 låntagare som var
återbetalningsskyldiga, vilket är en ökning med 16 700
jämfört med 2012. För lånetypen annuitetslån ökade
antalet återbetalningsskyldiga låntagare med 55 700,
medan antalet återbetalningsskyldiga fortsatte att minska
för de båda äldre lånetyperna.
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För mer detaljerad information, se årsredovisningens finansiella del.

2

Beloppen inkluderar ränta och administrativa avgifter. Återkrav ingår
inte.

3

Per den 31 december respektive år.
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Den utestående fordran på lån uppgick 2013 till 198,2
miljarder kronor. Fordran för lånetypen annuitetslån
ökar varje år. Det beror på att det är i denna lånetyp som
det nuvarande studiestödet betalas ut. Fordran för låne
typerna studielån och studiemedel minskar, vilket förklaras av att vi inte längre betalar ut lån för dessa lånetyper.
CSN administrerar också ett antal äldre studielån som
omfattar 515 låntagare. Fordran för dessa lånetyper uppgick 2013 till 9,9 miljoner kronor. Det är en minskning
med 300 000 kronor jämfört med 2012.

Figur 20
Förtida inbetalningar, inbetalt belopp1,
miljoner kronor, 2011–2013
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De totala inbetalda beloppen under 2013 var 12 667
miljoner kronor, vilket är en ökning med 139 miljoner
kronor jämfört med 2012.
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Tabell 36

1

Inbetalt belopp1, fördelat på lånetyp, miljoner kronor,
2011–2013
2011

2012

2013

Annuitetslån

5 119

5 466

5 947

Studielån

6 382

6 091

5 922

Studiemedel

1 226

967

794

Äldre lån

1

1

1

Skuldsanering3

3

3

3

12 731

12 528

12 667

Totalt
1

Per den 31 december respektive år. Beloppen inkluderar ränta,
administrativa avgifter, förtida inbetalningar samt inbetalningar
som avser obetalda årsbelopp och avgifter från tidigare avgiftsår.

2

Lån för eftergymnasiala studier beviljades före 1965 och lån för
gymnasiestudier som beviljades fram till 1973.

3

Skuldsaneringsbeloppen omfattar samtliga lånetyper inklusive
återkrav.

Inbetalningarna ökar för lånetypen annuitetslån, medan
inbetalningarna minskar för lånetyperna studiemedel och
studielån. Minskningen för lånetyperna studiemedel och
studielån beror på att antalet lån och låntagare minskar.
De förtida inbetalningarna för lånetypen annuitetslån
har ökat med 30 miljoner kronor, medan de minskat
i motsvarande mån för lånetyperna studiemedel och
studielån. Med förtida inbetalning menas att en låntagare betalar in ett belopp som är större än det debiterade
årsbeloppet 10.
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Per den 31 december respektive år.

De förtida inbetalningarna uppgick 2013 till 936 miljoner kronor. Sedan 2011 har dessa inbetalningar minskat.
Förtida inbetalningar görs ofta i syfte att slutbetala skulden. Minskningen kan delvis förklaras av det gynnsamma
ränteläget under de senaste åren, vilket inneburit att det
har varit mindre fördelaktigt för låntagarna att betala in
mer än nödvändigt.
Det årsbelopp som en låntagare har fått besked om i
januari kan ändras under året till följd av trygghetsreglerna som ger möjlighet till nedsättning och avskrivning.
När CSN beräknar andelen inbetalt belopp baseras den
på det debiterade årsbeloppet11 och det inbetalda årsbeloppet12 per den 31 december för respektive avgiftsår. I
det debiterade årsbeloppet har hänsyn tagits till exempelvis nedsättningar och avskrivningar som skett under
året. I beräkningen av andelen inbetalt belopp ingår inte
inbetalningar av obetalda årsbelopp för tidigare avgiftsår
eller förtida inbetalningar. Det kommer alltså in ytterligare inbetalningar efter avgiftsårets slut, vilket leder till
att andelen som betalas in ökar.
För avgiftsåret 2013 var det debiterade årsbeloppet
totalt 11 848 miljoner kronor. Av detta betalades det in
10 802 miljoner kronor, vilket motsvarar 91,2 procent
av det debiterade beloppet. Andelen inbetalt belopp för
de låntagare som bor i Sverige var 93,6 procent, medan
motsvarande andel för dem som bor utomlands var 72,4
procent.

10

Med debiterat årsbelopp menas det belopp som låntagaren ska
betala på sin skuld under ett år.

11

I det debiterade årsbeloppet ingår inte administrativa avgifter.

12

I det inbetalda årsbeloppet ingår inte administrativa avgifter eller
förtida inbetalningar.
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Figur 21

Figur 22

Inbetalt belopp av debiterat belopp, fördelat
på bosättning, procent, 2011–20131

Nedsättning, belopp i miljoner kronor, 2011–20131
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Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på att
villkoren för bosättning har förändrats. I avsnittet Förklaringar till
resultatredovisningen finns mer information.

Andelen inbetalt belopp av det debiterade beloppet är
oförändrat i förhållande till 2012. Några faktorer är särskilt viktiga för hur stor andel av det sammanlagt debiterade beloppet som betalas in till CSN. Dessa är andelen
låntagare som är bosatta utomlands, andelen av låntagarna
CSN saknar adressuppgifter för och låntagarnas inkomster.
Även reglerna för nedsättning och låntagarnas beteende
när det gäller att ansöka om nedsättning kan ha betydelse
för utfallet. De rättsliga möjligheterna att driva in skulder
spelar stor roll när det gäller låntagare bosatta utomlands.

Fler får nedsättning och färre
får avskrivning
En låntagare som har svårt att betala sitt årsbelopp
kan ansöka om nedsättning. Nedsättning innebär att
årsbeloppet anpassas till låntagarens aktuella inkomst.
De vanligaste typerna av nedsättning är nedsättning på
grund av låg inkomst och nedsättning vid studier.

1

2013

Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på att
det under året gjorts en kvalitetssäkring av informationsuttaget. I
avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen finns mer information

Under 2013 var det 155 000 låntagare som fick ned
sättning, vilket är en ökning med 3 000 jämfört med
2012. Det totala beloppet som sattes ned under året
var 1 146 miljoner kronor. Det är en ökning med 21
miljoner kronor sedan föregående år. Större delen av de
som fått nedsättning har lånetypen annuitetslån och det
handlar främst om nedsättning på grund av minskade
inkomster och nedsättning vid studier. En låntagare kan
ansöka om avskrivning av lånet med hänsyn till synner
liga skäl eller på grund av sjukdom. De flesta avskrivningarna av lån initieras dock av CSN, exempelvis på
grund av dödsfall, ålder eller på grund av studier som
ger behörighet till högskolestudier.
Tabell 37
Avskrivning av lån, antal låntagare och belopp,
miljoner kronor, 2011–20131
Antal låntagare
Totalt avskrivna belopp2

2011

2012

2013

64 517

55 912

53 296

653

627

656

1

Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på att
det under året gjorts en kvalitetssäkring av informationsuttaget. I
avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen finns mer information

2

Beloppen inkluderar kapital, ränta och administrativa avgifter.
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Under de tre senaste åren har antalet låntagare som får
avskrivning minskat. Det beror på att antalet låntagare
med de äldre lånetyperna studielån och studiemedel
minskar för varje år. Exempelvis har antalet avskrivningar
på grund av ålder minskat för lånetypen studiemedel de
senaste åren.
Det avskrivna beloppet uppgick 2013 till 656 miljoner
kronor, vilket är en ökning med 29 miljoner kronor. Ökningen beror till stor del på att avskrivningar på grund av
ålder för lånetypen studielån ökat under året. Det är fler
personer med höga skulder som uppnått 65 års ålder som
fått sin skuld avskriven. Även avskrivning på grund av
synnerliga skäl har ökat beloppsmässigt under 2013.

Eftersom de som fått återkrav i samband med efterkontrollerad inkomst är färre i år kan det ha haft en negativ
inverkan på betalningarna.
Vi har fattat färre beslut om återkrav än tidigare vilket lett
till att återkravsfordran ökat marginellt jämfört med 2012.
Figur 23
Utestående återkravsfordran1, 2, fördelat på lånetyp,
miljoner kronor, 2011–2013
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Återkrav, antal personer och skulder, 2011–2013
2011

2012

2013

Antal personer

63 541

65 490

65 480

Antal skulder

84 269

87 099

87 556

Antal slutbetalda återkrav1

77 563

81 449

62 129

Antal med betalningsplan1

6 737

7 071

6 820

Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på att
det under året gjorts en kvalitetssäkring av informationsuttaget. I
avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen finns mer information.

Antalet personer med en återkravsskuld har minskat
marginellt under 2013. Det beror främst att färre beslut
om återkrav har fattats till följd av det höjda fribeloppet. Fribeloppshöjningen har inneburit att färre ärenden
behöver kontrolleras.
De allra flesta låntagare betalar återkravet under
samma år som de får beslutet. Den som har svårt att
betala hela återkravet kan få dela upp betalningen. Vid
utgången av 2013 var det 6 800 personer som hade fått
en betalningsplan för ett återkrav. Det är en minskning
med 4 procent jämfört med 2012. Under 2013 slutbetalades 62 100 återkrav, vilket är en minskning med 19 300
jämfört med 2012. Att personer som fått en betalningsplan och att slutbetalda återkrav minskat, förklaras
främst av att vi fattat färre beslut om återkrav. Tidigare
utredningar har visat på att personer som fått återkrav på
grund av efterkontrollerad inkomst i större utsträckning
betalar återkravet än de som får återkrav av andra orsaker.

115,8

62,9

66,6

105,3

68,5

0

Tabell 38
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557,1

300

Den 31 december 2013 hade 65 500 personer en återkravsskuld. En person kan ha mer än ett återkrav, vilket
gör att det totala antalet återkravsskulder var 87 600.

62

625,3

400

Oförändrat antal personer
med återkravsskulder

1

659,4

700

2012
Studielån

2013
Studiemedel

Övrigt

1

Per den 31 december. Beloppen inkluderar administrativa avgifter.

2

I övrigt ingår återkrav av studiehjälp och Rg-bidrag.

Den totala fordran på återkrav uppgick vid utgången av
2013 till 1 211 miljoner kronor. Det är en ökning med
10,9 miljoner kronor jämfört med 2012. Ökningen beror främst på de kontroller av inkomst som gjorts inom
lånetypen annuitetslån under året. Ökningen av den
utestående fordran för studiehjälp som redovisas under
övrigt består främst av ogiltig frånvaro eller studieavbrott. De inbetalda återkravsbeloppen under 2013 var
totalt 384,5 miljoner kronor, vilket är en minskning med
121,3 miljoner kronor jämfört med 2012. Minskningen
beror på att vi under året fattat färre beslut om återkrav.

Färre ärenden hos Kronofogde
myndigheten
Om CSN trots påminnelser och krav inte får in någon
betalning från en låntagare, lämnas ärendet över till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Kronofogdemyndigheten får göra utmätning utan föregående dom eller
utslag när det gäller skulder på lån. För återkravsskulder
ansöker CSN först om ett betalningsföreläggande innan
ärendet går till utmätning. Försenad eller utebliven betalning av lån innebär ökade kostnader för låntagaren.
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Figur 24
Kravprocessen för lån, belopp 2013

Den 31 december 2013 hade 80 200 eller 6,4 procent
av CSN:s återbetalningsskyldiga låntagare en studieskuld
hos Kronofogdemyndigheten. Det är en minskning med
9 700 låntagare jämfört med 2012. Det beror på att fler
än tidigare har betalat sina skulder hos Kronofogdemyndigheten. Det CSN också kan konstatera är att inbetalningarna ökat i samband med 2013 års skatteåterbäring.
Vid utgången av 2013 var det 14 300 personer som
hade en skuld på återkrav hos Kronofogdemyndigheten,
vilket motsvarar 21,8 procent av det totala antalet personer med återkrav. Det är en minskning med 4,8 procentenheter jämfört med utgången av 2012.
Under 2013 har CSN fortsatt det förebyggande arbetet
tillsammans med Kronofogdemyndigheten för att underlätta för de personer som har svårt att betala sitt lån eller
återkrav. CSN har exempelvis fortsatt med att ringa studerande i åldern 18–20 år som har fått en påminnelse om
att betala sitt återkrav av studiehjälp. De studerande har då
erbjudits en betalningsplan för att kunna dela upp betalningen och därmed undvika att få ett kronofogdekrav.

Övriga åtgärder för att säkerställa
återbetalning av lån och återkrav
CSN har under året arbetat med ett flertal åtgärder för
att säkerställa återbetalning av lån och återkrav. Hanteringen har i vissa delar lämnats över till externa leverantörer för att så långt som möjligt effektivisera arbetet.
Det gäller främst inkassoverksamhet utomlands, utökad
efterforskning av adresser samt delgivning. Samtidigt
har de tidigare utvecklade kontrollerna i våra e-tjänster
fortsatt att skapa förutsättningar för en bättre kvalitet i
CSN:s adressregister.
Kravhantering utomlands
CSN har ett avtal med en leverantör som på uppdrag av
CSN utför inkassoåtgärder för låntagare som är bosatta
utomlands. Under 2013 skickade vi 13 300 ärenden till
inkassoföretaget, vilket är en ökning med 2 300 jämfört
med 2012. Under året avslutades 5 300 ärenden där det
inte har varit möjligt med indrivning. Inbetalningar efter
inkassoåtgärder uppgår till totalt 29,6 miljoner kronor

under 2013. Det är en ökning med 21 procent jämfört
med 2012 då det betalades in 24,4 miljoner kronor.
För att kunna driva in fordringar i utlandet har CSN
också arbetat med att hitta nya framkomliga vägar för
att få skulder fastställda genom rättsliga åtgärder. Det
har resulterat i att endast ett fåtal nya rättsliga processer
inletts under året.
Låntagare som CSN saknar adress till
Vid utgången av 2013 saknade CSN aktuella adresser till
18 000 låntagare, vilket är en minskning med 1 300 jämfört med 2012. Vi har under året lämnat 2 200 uppdrag
vidare för utökad adressökning. Sammantaget har vi hittat
adresser till 4 100 personer. Av dem som vi har hittat en ny
adress till under året har 3 400 fått en avisering. Av dessa
personer har 1 150 betalat in totalt 13,2 miljoner kronor.
Felaktig debitering av 0 kronor i årsbelopp
CSN har under 2013 fortsatt att utreda om de låntagare som har 0 kronor i taxerad inkomst i Sverige har
inkomster i andra länder, vilket i så fall medför att de
ska betala ett årsbelopp. Under året har 5 100 ärenden
initierats som resulterat i att 585 låntagare har fått ett
nytt årsbelopp. Det debiterade årsbeloppet uppgår till
7,5 miljoner kronor och av detta belopp har 5,2 miljoner
kronor betalats in under året.
Uppsägning av lån
CSN har möjligheten att säga upp hela lånet till omedelbar betalning. Under 2013 har 18 utredningar om
uppsägning av lån startats och fyra av dessa har sagts upp.
CSN har totalt sagt upp 52 lån där den totala fordran var
13,3 miljoner kronor. Det inbetalda beloppet 2013 var
1,5 miljoner kronor vilket kan jämföras med 0,3 miljoner
kronor under 2012. Ökningen beror främst på att några
få låntagare med höga skulder betalat stora belopp.
Preskription
I de fall där CSN inte har haft någon kontakt med en
låntagare finns det risk för preskription av skulden. För att
förhindra att skulder preskriberas försöker vi åstadkomma
preskriptionsavbrott genom att kontakta dessa låntagare.
Under året har vi fått kontakt med 433 låntagare. Av dessa
personer har 61 betalat in totalt 0,8 miljoner kronor.
Skuldsanering
Under 2013 har Kronofogdemyndigheten fattat beslut
i 2 150 skuldsaneringsärenden där CSN:s fordran ingår.
Det är 217 fler beslut jämfört med 2012. Vid utgången
av 2013 var det 5 600 personer som hade en pågående
skuldsanering där det ingick någon form av låneskuld.
Den totala fordran för de lån som omfattas av skuldsaneringsbeslut uppgick vid årsskiftet till 149 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.
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Kortare handläggningstider
Under 2013 har andelen ärenden som beslutats inom
fyra veckor ökat inom återbetalningsområdet. Det är en
förbättring av handläggningstiderna jämfört med 2012.
Med handläggningstid menas den tid det tar från att ett
ärende initieras, exempelvis att en ansökan registreras, till
att ärendet beslutas.
Handläggningstiden är generellt sett kortare för lån
tagare i Sverige än för låntagare utomlands.
Tabell 39
Återbetalning, ärenden som beslutas inom fyra veckor,
fördelat på låntagarens bosättning, andel i procent,
2011–20131

1

2011

2012

2013

Sverige

91

93

94

Utomlands

64

70

68

Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på en
förändrad definition av sättet att beräkna handläggningstid samt att
villkoren för bosättning har förändrats. I avsnittet Förklaringar till
resultatredovisningen finns mer information.

Det är fler som fått beslut inom fyra veckor för låntagare
bosatta i Sverige. Att handläggningstiden är längre för
låntagare bosatta utomlands beror till största delen på
att deras ansökningar innebär bedömning av utländska
inkomster och avdrag. Denna handläggning är komplicerad och tidskrävande, vilket exempelvis förklaras av att
ansökningarna ofta måste kompletteras med olika intyg
från andra länder.

Andelen ärenden som beslutats inom fyra veckor avseende betalningsvillkor har ökat med 30 procentenheter
under 2013. Ökningen beror i huvudsak på att vi förenklat administrationen för betalningsplaner av återkrav.
Andelen ärenden som har beslutats inom fyra veckor
under 2013 är totalt 93 procent, vilket är en förbättring
med 2 procentenheter jämfört med 2012.

Fortsatt god kvalitet i
ärendehandläggningen
CSN gör årliga kvalitetsuppföljningar för att mäta kvaliteten i myndighetens ärendehandläggning. I avsnittet
Förklaringar till resultatredovisningen finns information
om metod, urval och felmarginaler. I avsnittet Kvalitet i
ärendehantering beskrivs de insatser som har genomförts
för att förbättra kvaliteten.
Av den kvalitetsuppföljning som CSN har gjort under
2013 framgår det att 99,5 procent av samtliga beslut om
återbetalning var rätt och att 0,5 procent var fel. Andelen
rätt beslut har ökat med 0,1 procentenheter jämfört med
2012.
Figur 25
Återbetalning, andel rätt beslut, procent, 2013
0,5 %
Fel beslut

Tabell 40
Återbetalning, ärenden som beslutas inom fyra veckor,
fördelat på ärendeslag, andel i procent, 2011–20131
2011

2012

2013

Nedsättning

91

93

93

Avskrivning

89

96

91

Betalningsvillkor2

53

61

91

Omdebitering

53

61

61

Inkomstuppgift3

55

62

64

3

Ny återbetalningstid

64

100

100

100

Övriga ärendeslag4

98

97

98

Totalt

89

91

93

1

Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på en
förändrad definition av sättet att beräkna handläggningstid. I avsnittet
Förklaringar till resultatredovisningen finns mer information.

2

”Betalningsvillkor” innefattar prövning av betalningsplaner för
återkravsskulder.

3

”Omdebitering” och ”Inkomstuppgift” innefattar bedömning av
utländska taxeringsmeddelanden.

4

I ”Övriga ärendeslag” ingår sammanläggning av lån, samordnad betalning, skuldsanering, återbäring, ändrade lånevillkor och överföring.
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99,5 %
Rätt beslut

De felaktiga besluten beror uteslutande på fel i den
manuella handläggningen. Uppföljningen visar att
0,2 procent av besluten orsakade ett felaktigt belopp
eller en felaktig skuld. De fel som har påträffats beror
huvudsakligen på bristfällig dokumentation, felaktig
bedömning och felaktigt registrerade uppgifter när det
gäller betalningsplaner av återkrav. Felen åtgärdas genom
fortsatt kompetensutveckling för att säkra kvaliteten i
hanteringen.

Minskade kostnader per beslut
Under 2013 fattade CSN 1 969 000 beslut inom återbetalningsverksamheten. Det är en ökning 2 procent
jämfört med 2012.
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Tabell 41

Tabell 42

Antal beslut i återbetalningsärenden, fördelat
på ärendeslag, 2011–20131

Kostnad per beslut, fördelat på ärendeslag,
kronor, 2011–20131

2011

2012

2013

Nedsättning

259 150

249 326

274 087

Nedsättning

Avskrivning

22 656

19 724

17 906

Avskrivning

Betalningsvillkor

18 536

21 026

20 231

Betalningsvillkor

Omdebitering
Inkomstuppgift
Ny återbetalningstid
Årsbesked
Övriga ärendeslag

2

Totalt
Andel maskinella
beslut, procent

2011

2012

2013

229

234

223

2 074

2 117

2 022

802

819

782

5 712

4 605

4 633

Omdebitering

3 438

3 509

3 351

11 453

13 036

13 026

Inkomstuppgift

2 865

2 924

2 793

Ny återbetalningstid

11

12

11

Årsbesked

57

58

56

-

-

-

65 326

67 915

68 357

1 532 997

1 547 869

1 565 079

6 537

6 102

5 230

1 922 367

1 929 603

1 968 549

93

93

94

1

Uppgifterna för 2011 och 2012 är framtagna på nytt. Det beror på det
under året gjorts en kvalitetssäkring av informationsuttaget

2

I ”Övriga ärendeslag” ingår sammanläggning av lån, samordnad betalning, skuldsanering, återbäring, ändrade lånevillkor och överföring.

Ökningen av antalet beslut beror i huvudsak på att vi fattat fler beslut om nedsättning under 2013. En hög andel
av återbetalningsärendena beslutas helt maskinellt. De
ärenden som handläggs manuellt är exempelvis ansökningar om avskrivning eller nedsättning med hänsyn till
synnerliga skäl.
Dessa ärenden kräver djupare utredningar och behöver
ofta kompletteras med uppgifter från låntagaren eller
andra myndigheter. De flesta ärendena inom återbetalningsverksamheten gäller beslut om årsbelopp. Dessa
beslut fattar CSN helt maskinellt.
Kostnaden för återbetalningsverksamheten har minskat något jämfört med 2012. Det beror främst på att
CSN:s totala kostnader minskat. Samtidigt som kostnaderna minskar ökar antalet beslut. Detta innebär att
styckkostnaderna minskar något jämfört med 2012.
Beräkningen av kostnaden för handläggning av återbetalning och återkrav utgår från verksamhetens kostnad
enligt resultaträkningen samt det antal prestationer som
har utförts under året. Med prestation menas här ett
fattat beslut. Utifrån antalet prestationer och kostnaden
för ett verksamhetsområde beräknas kostnad per beslut.
För mer information om prestationer och kostnader, se
avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen.

Övriga ärendeslag

2

1

Kostnaden per beslut har räknats om jämfört med tidigare års
redovisningar. Det beror på att antal beslut justerats i förhållande till
föregående år och att kostnader för service inte ingår i beräkningen.

2

I ”Övriga ärendeslag” ingår beslut om sammanläggning av lån,
samordnad betalning, skuldsanering, återbäring, ändrade lånevillkor
och överföring. Ärendeslagen motsvarar mindre än 1 procent av det
totala antalet beslut inom återbetalningsverksamheten. Kostnad per
beslut redovisas inte för dessa ärendeslag.

Kostnaden per beslut varierar inom återbetalningsverksamheten. Beslut om årsbelopp utgör en stor del av
verksamheten och genomförs helt maskinellt. Därför
blir kostnaden per beslut relativt låg. Även beslut om ny
återbetalningstid hanteras helt maskinellt. För nedsättningsbeslut finns det en väl utvecklad maskinell hantering, men ett antal beslut kräver manuell handläggning.
Hanteringen av ärenden om avskrivning och inkomstuppgifter är däremot förhållandevis resurskrävande.
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Hemutrustningslån
Hemutrustningslån är till för inköp av köksutrustning och möbler. Lånet kan ges till flyktingar och vissa
andra utlänningar som omfattas av flyktingmottagandet. Det går att få låna olika belopp beroende på
hushållsstorlek och med hänsyn till om bostaden är omöblerad eller möblerad. Maxbeloppen är 35 000
kronor för en familj om minst fem personer i en omöblerad bostad och 5 000 kronor för en möblerad bostad oavsett familjestorlek. Makar eller sambor får ett gemensamt lån med solidariskt betalningsansvar.
Det finns inte någon övre åldersgräns för att få ett hemutrustningslån.
Den som har betalningssvårigheter kan få anstånd med återbetalningen för ett kalenderår i taget. Det
är också möjligt att få hela eller halva låneskulden efterskänkt om låntagaren saknar betalningsförmåga
på längre sikt.

Figur 26
Andel av CSN:s förvaltningskostnad (inkl. kundservice), procent, 2013
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Handläggningstiden för lån till hemutrustning inte ska överstiga tre veckor.

Återrapporteringskrav
Myndigheten ska redovisa:
•

Handläggningstid per ärende.

•

Antalet inkomna och beviljade låneansökningar, antalet beslut om eftergift av lån och totalt efterskänkt belopp samt ge-

nomsnittligt belopp per år. För beviljade lån ska också redovisas antalet beslut för möblerad respektive omöblerad bostad.
CSN:s mål




Andelen rätt beslut ska vara på en fortsatt hög nivå.
Handläggningstiderna ska bibehållas.
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Bedömning av måluppfyllelse
Vi bedömer måluppfyllelse utifrån genomsnittliga handläggningstider och resultatet av den kvalitetsuppföljning
som genomförts under 2013.
Handläggningstiden för lån till hemutrustning
inte ska överstiga tre veckor
Under 2013 har den genomsnittliga handläggningstiden
varit fortsatt kort. Den totala genomsnittliga behandlingstiden, inklusive handläggningstid hos kommuner,
Arbetsförmedlingen eller Migrationsverkets mottagningsenheter, är under tre veckor. CSN konstaterar att målet
är uppfyllt.
Andelen rätt beslut ska vara på
en fortsatt hög nivå
Under 2013 har CSN haft som mål att andelen rätt
beslut ska vara på en fortsatt hög nivå. Av kvalitetsuppföljningen som CSN har gjort för 2013 framgår det att
97,3 procent av samtliga beslut om hemutrustningslån
är rätt och att 2,7 procent är fel. Det är ett oförändrat
resultat jämfört med 2012. De felaktiga besluten beror
huvudsakligen på felaktig bedömning och felaktiga
registreringar av uppgifter i ansökan. CSN bedömer att
målet är uppfyllt.
Handläggningstiderna ska bibehållas
Under 2013 har CSN haft som mål att handläggningstiderna ska bibehållas i ärenden om hemutrustningslån.
Den genomsnittliga behandlingstiden är oförändrad
för tilldelningsverksamheten och har förbättrats för
återbetalningsverksamheten. CSN bedömer att målet är
uppfyllt.

Antal låntagare och utestående fordran
CSN har behandlat 142 000 ansökningar och betalat
ut totalt 3 miljarder kronor sedan hemutrustningslånet
infördes 1991. Låntagarna har betalat in totalt 2,6 miljarder kronor och vi har efterskänkt 0,6 miljarder kronor.
Den 31 december 2013 fanns det 72 100 låntagare med
en total skuld på 1,4 miljarder kronor. Av detta belopp
bedöms 0,6 miljarder kronor vara osäkra fordringar.

en ökning med 14 500 personer jämfört med 2012.
Ökningen beror i huvudsak på ett ökat antal asylsökande
från främst Syrien. De flesta personer som omfattas av
flyktingmottagandet har först varit asylsökande, innan
de fått ett beslut om uppehållstillstånd. Resterande del är
kvotflyktingar och anhöriga.
Kontaktpersoner på flyktingmottagningar, Arbetsförmedlingen och Migrationsverkets mottagningsenheter
biträder CSN i handläggningen av hemutrustningslån.
En ansökan om hemutrustningslån lämnas därför alltid
genom en kontaktperson. Av alla inkomna ansökningar
kommer 62 procent från Arbetsförmedlingen. Resterande
ansökningar kommer främst från kommuner, medan en
mindre del kommer från Migrationsverkets mottagningsenheter. I CSN:s register finns det för närvarande 1 900
kontaktpersoner, vilket är 300 fler jämfört med 2012.
Tabell 43
Inkomna och beviljade ansökningar om
hemutrustningslån, utbetalda lån, utbetalt belopp,
antal, 2011–2013
2011
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2013

Inkomna ansökningar

4 665

4 967

7 152

Beviljade ansökningar

4 433

4 754

6 818

— tilläggslån

882

791

949

Utbetalda lån

4 184

4 450

6 277

61

69

106

Utbetalt belopp, miljoner
kronor

Antalet ansökningar har ökat med 44 procent jämfört
med 2012. Det beror främst på ett ökat antal flyktingar
som under året har fått tillstånd att stanna i Sverige och
därefter tagits emot i en kommun. Under 2013 hanterade vi hemutrustningslån till medborgare från 87 olika
länder. Av dem kommer 33 procent från Syrien och
15 procent från Somalia.
Tabell 44
Beviljade ansökningar om hemutrustningslån, fördelat
på bostad, antal och andel i procent, 2011–2013
2011

Handläggning av ärenden
Fler beviljas hemutrustningslån
Under 2013 betalade CSN ut 106 miljoner kronor i
hemutrustningslån till 7 600 låntagare. Det är en ökning
med 37 miljoner kronor jämfört med 2012 då lånet betalades ut till 5 300 låntagare.
Under året beräknas 33 800 personer ha bosatt sig i
landets kommuner inom ramen för flyktingmottagandet med möjlighet att söka hemutrustningslån. Det är

2012

2012

2013

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

631

14

644

14

801

12

Omöblerad
bostad

3 738

86

4 110

86

6 017

88

Totalt

4 369

100

4 754

100

6 818

100

Möblerad
bostad
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En majoritet av låntagarna söker det maximala belopp
som kan beviljas för en omöblerad bostad.
Tabell 45
Beviljade ansökningar om hemutrustningslån, fördelat
på kön, antal och andel i procent, 2011–2013
2011
Kvinnor
Män
Totalt

Antal
2 499
2 632
5 131

Andel
49
51
100

2012
Antal
2 707
2 899
5 606

2013

Andel
48
52
100

Antal
3 291
4 236
8 157

Andel
48
52
100

Andelen kvinnor som ansökt och beviljats lån är
oförändrat jämfört med 2012.

Den som har betalningssvårigheter kan ansöka om
anstånd med betalningen. Under 2013 beviljade CSN
anstånd på 14 000 lån, vilket motsvarar 26 procent av
det totala antalet lån. Det är en minskning jämfört med
2012. Arbete och inkomster är avgörande för om en låntagare ska kunna betala tillbaka sitt lån. Trots att många
låntagare haft rätt till anstånd, har 2 900 valt att betala
en mindre summa under året. Under 2013 slutbetalades
5 200 lån, vilket är en ökning jämfört med 2012.
Det inbetalda beloppet har minskat med 14,1 miljoner
kronor under året, vilket är en minskning med 10 procent
jämfört med 2012. Minskningen beror främst på att
räntan har sjunkit och att antalet återbetalningsskyldiga
låntagare minskat.
Figur 27
Inbetalt belopp1, miljoner kronor, 2011–2013

Minskade inbetalningar
Hemutrustningslånet förfaller till betalning två år efter
utbetalningen, men det löper med ränta från första utbetalningsdagen. Räntan, som fastställs årligen av regeringen, var 3,35 procent för 2013. Inbetald ränta under
året är avdragsgill i självdeklarationen.
Återbetalningstiden varierar från 1 till 15 år beroende
på skuldens storlek. Merparten av låntagarna har en
skuld som är mindre än 25 000 kr. Det finns de som har
skulder över 50 000 kr och det beror främst på att stora
lån beviljades i början på 1990-talet då lånebeloppen
var högre. En hög andel av låntagarna har haft anstånd
med betalningen i mer än tio år, vilket också förklarar de
högre skuldbeloppen.
Antalet lån uppgick 2013 till 53 900, vilket är en
minskning med 900 lån jämfört med 2012. Antalet låntagare var 72 100 och antalet lån som ännu inte hade förfallit till betalning var 9 200 per den 31 december 2013.
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I det inbetalda beloppet ingår kapital och räntor.

CSN får efterskänka ett lån helt eller delvis i de fall då
myndigheten bedömer att en låntagare på längre sikt inte
kan betala tillbaka sitt lån. Detta gäller även lån där en
låntagare har haft anstånd med betalningen i många år.
Det är ofta om äldre låntagare som saknar inkomst. Vid
dödsfall efterskänks hela lånet om en ensam låntagare avlider och halva lånet om den ene av två låntagare avlider.

Tabell 46
Skuldbelopp, antal och andel i procent, kronor, 2011–2013
2011
Antal
1—1 000 kr

2012
Andel

Antal

2013
Andel

Antal

Andel

613

1

583

1

589

1

1 001—25 000 kr

34 740

61

34 541

63

34 408

64

25 001—50 000 kr

17 224

30

15 870

29

15 333

28

3 955

7

3 757

7

3 548

7

56 532

100

54 751

100

53 878

100

50 001 kr —
Totalt
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Tabell 47
Beslut om efterskänkning, antal, belopp, 2011–2013
2011

2012

2013

Antal beslut (bifall och
avslag)

980

1 081

1 710

Belopp som efterskänkts
(kapital och räntor),
miljoner kronor

22,9

26,1

52,1

Genomsnittligt belopp
per lån (efterskänkning
hela lån), kronor

27 873

29 352

35 107

Genomsnittligt belopp
per lån (efterskänkning
halva lån), kronor

21 904

21 274

21 807

Antalet låntagare som fått sina lån efterskänkta har ökat
jämfört med 2012. Det beror i huvudsak på att CSN
efterskänkt lån för låntagare som varaktigt utvandrat från
Sverige och där vi saknat kontakt i mer än tio år. En tredjedel av låntagarna som har fått lån efterskänkta under 2013
är äldre och saknar inkomst. De flesta är i åldern 60–69 år,
medan ett hundratal är äldre än 70 år. Övriga låntagare har
i huvudsak fått lånet efterskänkt med hänsyn till sjukdom,
funktionsnedsättning eller dödsfall. Det är fler män än
kvinnor som har fått efterskänkning under året.
För en del lån kan CSN inte kräva någon återbetalning
på grund av att vi saknar adress till låntagaren. Det kan
exempelvis bero på att de har flyttat tillbaka till sina hemländer, som i vissa fall inte är fungerande stater. Antalet
lån där CSN saknar adress till en eller flera låntagare var
4 000 under 2013. Det motsvarar 7 procent av de aktiva
lånen. Antalet låntagare som vi saknar adress till har minskat med 300 jämfört med 2012. CSN anmäler regelbundet ärenden till Skatteverket där det kan misstänkas att
adressuppgifterna i folkbokföringen inte stämmer.

Kravhantering
Om CSN trots påminnelser och krav inte får in någon
betalning från en låntagare, kan lånet sägas upp till
omedelbar betalning. Det innebär att låntagaren måste
betala hela skulden på en gång. Om vi inte kan nå någon
överenskommelse med låntagaren, lämnar vi över ärendet
till Kronofogdemyndigheten för indrivning.
Kravarbetet har sammantaget medfört att låntagarna
betalat in 24,5 miljoner kronor under 2013, vilket är en
minskning med 4 miljoner kronor jämfört med 2012.
Under året har vi kontaktat 1 100 låntagare som inte
betalat på sina skulder under ett antal år. Detta har
resulterat i 220 överenskommelser om betalningsplan. Vi
har även sagt upp 1 520 lån till omedelbar betalning och
ansökt om betalningsföreläggande i 1 570 fall. Dessutom
har 340 lån slutbetalats under året.

Kortare behandlingstid
Med handläggningstid menas den tid då CSN arbetar
aktivt med ett ärende om hemutrustningslån.13 Hit
räknas inte den tid då ärendet handläggs av kommuner,
Arbetsförmedlingen eller Migrationsverkets mottagningsenheter, vilka har sex månader på sig att lämna uppgifter
inför utbetalningen. Den långa tiden beror på att kommunerna ska ordna en bostad och skriva hyreskontrakt
för den första bosättningen. Tiden då CSN väntar svar på
exempelvis en komplettering från låntagarna räknas inte
heller in i handläggningstiden.
Med behandlingstid menas den tid det tar från att en
ansökan kommer in till CSN till att myndigheten fattar
ett beslut. Hit räknas även den tid då ärendet handläggs
av kommuner, Arbetsförmedlingen eller Migrationsverkets mottagningsenheter. Handläggningstiden hos
kommuner eller mottagningsenheter beror oftast på att
flyktingarna ännu inte blivit anvisade en bostad.

Tabell 48
Beslut om efterskänkning, fördelat på kön,
antal, 2011–2013
2011
Totalt
Beviljade personer

Kvinnor

2012
Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

1 274

702

572

1 513

800

713

2 270

1 073

1 197

— beslut till hälften

515

258

257

569

283

286

634

317

317

Antal avslag

138

60

78

179

83

96

150

75

75

13

70

2013
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Denna definition skiljer sig från den definition som gäller för
handläggningstid inom studiestödsverksamheten.
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Fortsatt god kvalitet i ärende
handläggningen

Tabell 49
Genomsnittlig handläggnings- och behandlingstid,
dagar, 2011–2013
2011

2012

2013

Handläggningstid hos
CSN, tilldelning, varav:

3

4

3

— beslut om lån

2

3

2

— beslut om utbetalning

1

1

1

Handläggningstid hos
annan myndighet1

14

12

13

Total behandlingstid

17

16

16

— anstånd

3

3

3

— efterskänkning

9

8

5

Behandlingstid
återbetalning

1

Under 2013 har CSN gjort en kvalitetsuppföljning inom
verksamhetsområdet hemutrustningslån. Av uppföljningen framgår det att 97,3 procent av samtliga beslut om
hemutrustningslån var rätt och att 2,7 procent var fel.
Andelen rätt beslut är oförändrat jämfört med 2012. För
mer information om kvalitetsuppföljningen, se avsnittet
Förklaringar till resultatredovisningen.
Figur 28
Andel rätt beslut, procent, 2013
2,7 %
Fel beslut

Med annan myndighet menas kommuner, Arbetsförmedlingen och
Migrationsverkets mottagningsenheter.

För tilldelningsärenden har den genomsnittliga handläggningstiden hos CSN minskat något jämfört med 2012.
Den totala genomsnittliga behandlingstiden, inklusive
handläggningstiden hos kommuner, Arbetsförmedlingen
eller Migrationsverkets mottagningsenheter, är under tre
veckor. Behandlingstiden för återbetalningsärenden är
kort och den har dessutom minskat något under 2013.

Ökade kostnader per beslut
Beräkningen av kostnaden för handläggning av hemutrustningslån utgår från verksamhetens kostnad enligt resultaträkningen samt det antal prestationer som har utförts
under året. Definitionen av en prestation avviker här något
från den definition som gäller för övriga verksamhetsområden. För mer information om kostnader och prestationer,
se avsnittet Förklaringar till resultatredovisningen.
Tabell 50
Prestationer och kostnad per prestation,
antal, kronor, 2011–2013

Antal prestationer
Kostnad per prestation

2011

2012

2013

173 005

177 705

183 912

77

81

90

Kostnaden för hanteringen av hemutrustningslån har
ökat jämfört med 2012. Ökningen kan främst förklaras
av att mer resurser har tillförts verksamheten till följd av
den pågående verksamhetsdrivna systemförnyelsen. De
totala prestationerna ökar för varje år, eftersom antalet
nya lån är större än antalet lån som slutbetalas eller efterskänks. Kostnaden per prestation ökar trots detta något.

97,3 %
Rätt beslut

De felaktiga besluten beror uteslutande på fel i den
manuella handläggningen. De fel som påträffats beror
huvudsakligen på felaktig bedömning och felaktiga
registreringar av uppgifter i ansökan. Under 2013 har
vi därför förbättrat rutinerna för handläggningen och
genomfört kompetenshöjande insatser i den löpande
verksamheten.

Nöjda kunder
Under 2013 har vi genomfört en kundundersökning för
att kunna analysera andelen nöjda kunder med hemutrustningslån. Kundundersökningen visar att andelen
kunder som är nöjda med vår service i sin helhet uppgår
till 90 procent, vilket är samma andel som under 2012.
De är framför allt nöjda med vårt bemötande i telefon
och vår förmåga att besvara kundens frågor. Andelen
kunder som är nöjda med telefonservicen är 81 procent,
vilket är en minskning med 3 procentenheter jämfört
med 2012. Tilliten till att vi beslutar ärenden efter regler
och lagar är hög.
Vi tillhandahåller lättillgänglig och behovsanpassad
information om hemutrustningslån på vår webbplats.
Där finns det även särskilt anpassad information på
lättläst svenska och på engelska. Informationen går också
att få uppläst genom en lyssnafunktion. Dessutom har
vi faktablad med information om hemutrustningslån på
19 olika språk.

CSN:S ÅRSREDOVISNING 2013

71

EXPERTFUNKTION OCH PRODUKTION AV STATISTIK

72

CSN:S ÅRSREDOVISNING 2013

EXPERTFUNKTION OCH PRODUKTION AV STATISTIK

Expertfunktion och
produktion av statistik
CSN har i uppdrag att bevaka och analysera de studerandes sociala och ekonomiska situation för att
säkerställa vår expertkunskap inom området. Vi genomför därför undersökningar och analyser varje år.
Myndigheten har även ett återkommande uppdrag att ta fram och tillhandahålla statistik om studiestödet.
Resultatet redovisar vi i analysrapporter och statistikpublikationer.
CSN är även utsedd av regeringen att vara ansvarig myndighet för officiell statistik inom studiestödsområdet. Vi presenterar årligen statistik över beviljning och återbetalning av studiestöd. I vår officiella
statistik redovisas individbaserad statistik utifrån kön som övergripande indelningsgrund.

Mål i regleringsbrevet



Centrala studiestödsnämnden ska genom bevakning och analys av studerandes sociala och ekonomiska situation 
säkerställa myndighetens kunskap inom området.

Återrapporteringskrav
Myndigheten ska redovisa resultatet av myndighetens kunskapsinhämtande.

Bedömning av måluppfyllelse
Vi bedömer måluppfyllelse utifrån den samlade kunskap
om studerandes sociala och ekonomiska situation som
våra undersökningar, analyser och statistikpublikationer
ger oss.
Centrala studiestödsnämnden ska genom bevakning och analys av studerandes sociala och
ekonomiska situation säkerställa myndighetens
kunskap inom området
Inom ramen för CSN:s expertfunktion genomför vi varje
år ett antal undersökningar och analyser utifrån interna
och externa kunskapsbehov. Vi gör analyser utifrån vår
egen bedömning av kunskapsbehovet och på uppdrag av
regeringen.
En del undersökningar är återkommande. Vartannat
år gör vi exempelvis en stor enkätundersökning om de
studerandes ekonomiska och sociala situation. CSN
har även i uppdrag att årligen analysera studiestödets
utveckling.
Utöver de återkommande uppdragen genomför CSN
undersökningar utifrån specifika kunskapsbehov. Vi
bedömer löpande vilka områden som bör undersökas.
Denna bedömning grundar sig både på externa och
interna behov av kunskap om studiestödet. Det är även

vanligt att regeringen ger oss i uppdrag att analysera
särskilda områden.
CSN:s ansvar för produktion av statistik innebär att
vi tillhandahåller årlig statistik inom ramen för Sveriges
officiella statistik. På regeringens uppdrag publicerar vi
även annan statistik inom studiestödsområdet. Dessutom
har vi ansvar för att se till att relevant statistik finns
tillgänglig för allmänheten och att tillhandahålla specifik
statistik vid förfrågan från exempelvis andra myndig
heter, offentliga utredningar och medier.
CSN har under 2013 genomfört ett antal undersökningar och analyser som bidragit till att säkerställa att det
finns kunskap om de studerandes sociala och ekonomiska
situation. Myndighetens arbete med att ta fram statistik över studiestödet bidrar även till den kontinuerliga
bevakningen av området. CSN bedömer att målet är
uppfyllt.

Bevakning och analys av studerandes
situation
Under 2013 har CSN genomfört flera undersökningar
och analyser av de studerandes sociala och ekonomiska
situation. Samtliga undersökningar har gjorts på uppdrag
av regeringen. I enlighet med uppdraget har vi även tagit
fram tre statistikpublikationer om studiestödet.
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Resultatet av våra undersökningar har vi redovisat i
ett antal rapporter. De flesta av dessa finns tillgängliga
via vår webbplats csn.se. En samlad förteckning över
våra publicerade rapporter finns i Bilaga – publicerade
rapporter.
Publicerade rapporter och slutförda uppdrag
Studiestödet 2012
CSN har i uppdrag att årligen lämna en rapport till
regeringen som redogör för utvecklingen inom studiehjälp och Eg-bidrag, studiemedel och återbetalning.
Uppdraget innebär även att långsiktiga och kortsiktiga
förändringar som myndigheten bedömer vara relevanta
ska kommenteras.
Rapporten Studiestödet 2012 lämnades till regeringen i
slutet av april 2013 och redogör för studiestödets utveckling under 2012. På en övergripande nivå visar rapporten
att antalet studiehjälpstagare fortsätter att minska samtidigt som de studerande som har studiemedel ökar. Även
antalet låntagare med en studieskuld ökar.
Inom studiehjälpen ökar antalet studerande som får
extra tillägg, vilket ges till studerande från hem med låga
inkomster. Rapporten visar även att de studerande som
får avslag på ansökan om studiemedel på grund av bristande studieresultat fortsätter att öka. För återbetalningsområdet visar rapporten bland annat att antalet låntagare
med krav hos Kronofogdemyndigheten minskade under
2012.
Preliminär analys av höjningen av fribeloppet 2011
Inför verksamhetsåret 2013 fick CSN i uppdrag att följa
upp den höjning av fribeloppet som trädde i kraft 2011.
En slutlig redovisning av detta uppdrag ska lämnas senast
den 1 oktober 2014. I enlighet med uppdraget lämnade
dock CSN en preliminär analys av förändringen redan
under våren 2013.
Den preliminära analysen visar att reduceringen av
studiemedel på grund av inkomster över fribeloppet har
minskat. En del studerande har därmed fått en bättre
ekonomisk situation som ett resultat av förändringen.
Om studiemedelstagarna har arbetat mer vid sidan av
studierna på grund av det höjda fribeloppet går dock
inte att avgöra. I den preliminära analysen beräknas den
minskande reduceringen kosta statsbudgeten 29 miljoner
kronor per år. Den slutgiltiga kostnaden för reformen
och vilken effekt den har haft för återkrav av utbetalade
studiemedel kan dock inte säkert bedömas förrän i den
slutrapport som ska presenteras under 2014.
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Studerande kvinnors och mäns upplevelse
av sin hälsa
I juli 2012 fick CSN i uppdrag av regeringen att genomföra en undersökning av studerande kvinnors och
mäns upplevelse av sin hälsa. Uppdraget har genomförts
genom analys av enkätmaterial och intervjuer. Resultatet
presenterades i form av rapporten Studerande kvinnors
och mäns upplevelse av sin hälsa under våren 2013.
Rapporten visar att det finns tydliga skillnader mellan
studerande kvinnors och mäns upplevelse av sin hälsosituation. Det är vanligare bland studerande kvinnor att
uppleva olika typer av hälsobesvär än vad det är bland
studerande män. Undersökningen visar även att upplevelsen av studiesituationen påverkar kvinnor och män
på olika sätt. Exempelvis genom att kvinnorna har högre
krav på sig själva och sina studieresultat, vilket påverkar
hälsan negativt. Studien visar samtidigt på tydliga likheter mellan studerande kvinnors och mäns upplevelse av
sin hälsa. En hög andel av studerande kvinnor och män
upplever exempelvis att de ofta känner sig stressade, även
om de i övrigt bedömer sin hälsa som bra.
Kommenterad statistik över låntagare som är
bosatta utomlands
I CSN:s uppdrag för 2013 ingick att lämna kommenterad statistik över utvecklingen för låntagare som är bosatta utomlands under det första kalenderhalvåret 2013.
Antalet låntagare som bor utomlands har fortsatt att
öka. Även skuldbeloppet för dessa låntagare har ökat.
Handläggningen av ärenden som rör låntagare bosatta
utomlands är komplicerad och tidskrävande, vilket
exempelvis förklaras av ärendena behöver kompletteras
med olika intyg från andra länder. Andelen beslut som
fattas inom fyra veckor är därför lägre för ärenden som
rör låntagare bosatta utomlands än vad den är för bosatta
i Sverige.
CSN saknar ofta korrekt adress till låntagare som bor
utomlands och fyra av tio nya adresser som registrerades
under perioden januari till juni 2013 rörde låntagare
bosatta utomlands. Rapporten visar även att de låntagare
som själva meddelar sin nya adress i Mina sidor på vår
webbplats är bättre betalare än dem som vi själva hittar
adressen till.

EXPERTFUNKTION OCH PRODUKTION AV STATISTIK

Pågående undersökningar
Vartannat år genomför CSN en enkätundersökning om
studerandes ekonomiska och sociala situation. Resultatet
av undersökningen presenteras i form av en rapport. Den
senaste undersökningen publicerades 2012 och nästkommande undersökning är planerad att publiceras under
våren 2014. Under 2013 arbetar vi med insamling och
analys av enkätmaterialet till denna rapport. Det pågår
även andra undersökningar som rör de studerandes
sociala och ekonomiska situation, exempelvis en studie
av studieekonomin för studiemedelstagare med barn.
Produktion och tillhandahållande av statistik
CSN är statistikansvarig myndighet inom området studie
stöd enligt förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken. Dessutom har vi i uppdrag av regeringen att
publicera annan statistik inom studiestödsområdet. Det
innebär att vi ger ut tre statistikpublikationer årligen.

I Beviljning av studiestöd 2012/13 presenterade vi läsårsstatistik över exempelvis antalet studiestödstagare och
utbetalda belopp under det aktuella läsåret. I Återbetalning av studiestöd 2012 redovisade vi statistik över bland
annat antalet återbetalare, inbetalda belopp och återkrav
av studiestöd under 2012. Både dessa publikationer är en
del av Sveriges officiella statistik.
I publikationen Studiestödsstatistik 2012 presenterades
statistik över våra studiestöd i tabellform enligt regeringens uppdrag. Vi tillhandahåller även studiestödsstatistik
som publiceras på vår webbplats csn.se. Där finns det
bland annat statistik över studerande utomlands och
över studerande på gymnasiet som har fått sin studiehjälp indragen på grund av ogiltig frånvaro. Dessutom
levererar vi särskilt framtagen statistik vid förfrågan,
exempelvis till andra myndigheter, offentliga utredningar
och medier.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH PERSONALSTATISTIK

Kompetensförsörjning och
personalstatistik
CSN är en myndighet med en kunskapsintensiv verksamhet. Det är därför nödvändigt att vi har en väl
fungerande kompetensförsörjning för att kunna fullgöra våra uppgifter på kort och lång sikt. Arbetet
med kompetensförsörjning omfattar allt vi gör för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla
personal.
Vi följer regelbundet upp resultatet inom personalområdet för att i god tid kunna vidta lämpliga
åtgärder, exempelvis när det gäller sjukfrånvaro.

Återrapporteringskrav enligt 3 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de upp
gifter som avses i 3 kap. 1 § första stycket. I redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter. CSN ska också lämna uppgifter om de anställdas frånvaro på grund
av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid.

Bedömning
En av CSN:s främsta utmaningar fram till 2018 handlar
om kompetensen. Som ett led i att möta utmaningen och
utveckla kompetensförsörjningen har CSN beslutat om
en kompetensförsörjningsstrategi. Av strategin framgår
att vi ska arbeta med att ha:
•
•
•
•
•

kunskap om kompetens och kompetensbehov
rekrytering för långsiktiga kompetensbehov
rätt kompetens vid rätt tillfälle
flexibel kompetensutveckling
utveckling genom återkoppling.

Under 2013 har CSN arbetat utifrån den beslutade kompetensförsörjningsstrategin. Den samlade bedömningen
är att kompetensförsörjningen har fungerat väl och att
de åtgärder vi vidtagit har skapat förutsättningar för att
fullgöra myndighetens uppgifter och uppfylla verksamhetens mål för 2013.

Genomförda åtgärder
Kunskap om kompetens och kompetensbehov
CSN:s förändringsarbete innebär att vi koncentrerar
vår verksamhet och specialiserar våra medarbetare inom
kundmötesprocessen, utbetalningsprocessen och inbetalningsprocessen. Den kartläggning av kompetenser och

kompetensbrister som genomfördes under 2012 har varit
en bra grund för den kompetensutveckling och kompetensväxling som skett under 2013.
Arbetet med kartläggning av kompetenser och
framtida kompetensbehov har fortsatt under 2013, nu
med fokus på förändringsarbetet inom huvudkontorets
verksamhet.

Rekrytering för långsiktiga kompetensbehov – rätt kompetens vid rätt tillfälle
Under 2013 har CSN i samarbete med personalorganisationerna arbetat fram en kvalitetssäkrad process för
kompetensbaserad rekrytering. Syftet är att rätt person
med rätt kompetens ska anställas för att minska risken
för felrekryteringar.
CSN har förändrat kontorsstrukturen under 2013.
Förändringen innebär färre, men större kontor. Utifrån
den förändrade kontorsstrukturen har rollen som kontorschef förändrats till att ha en mer strategisk inriktning. Kontorschefstjänsterna har utannonserats och sex
nya kontorschefer har tillsatts under året.
Förändrings- och omställningsarbetet inom huvudkontoret påbörjades under slutet av året. Inom it-organisationen
har viss kompetens avvecklats för att skapa förutsättningar
för nyrekrytering utifrån de behov som uppstår i och med
den pågående verksamhetsdrivna systemförnyelsen.

CSN:S ÅRSREDOVISNING 2013

77

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH PERSONALSTATISTIK

CSN ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Vårt
samarbete med andra myndigheter inom Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen innefattar bland annat
marknadsföring av staten som attraktiv arbetsgivare.
Under 2013 har CSN medverkat vid olika arbetsmarknadsmässor tillsammans med nätverket.

Flexibel kompetensutveckling
Under 2013 har hälften av våra medarbetare inom
kärnverksamheten utvecklat sin kompetens via utbildningar i vår webbaserade lärportal. Webbutbildningarna
har kombinerats med bland annat samverkan i digitala
grupprum, videokonferenser och handledarskap på hemmakontoret. Vår utbildningsmetodik innebär ökad tillgänglighet till utveckling och minskat behov av resande.
Utvärdering av genomförda utbildningar tyder på en
hög kvalitet och en stark koppling till de dagliga arbetsuppgifterna.
Förändringen av CSN bygger på ansvarstagande och
handlingskraftiga medarbetare. Detta kräver att CSN:s
chefer och ledare har ett coachande förhållningssätt och
ger det stöd medarbetarna behöver för att utföra sina arbetsuppgifter och självständigt fatta beslut. Under 2013
har CSN:s gruppchefer och de rättsliga samordnarna
inom de tre produktionsavdelningarna fått utbildning i
coachande förhållningssätt.
Den verksamhetsdrivna systemförnyelsen kräver ny
kompetens, bland annat när det gäller relationen till
externa leverantörer av it-tjänster. Vi har därför utbildat
i upphandling, kravställning och affärsmannaskap under
året.
Inom ramen för Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen medverkar våra medarbetare på olika utbildningar
om bland annat arbetsmiljö och tjänstemannarollen.
Detta har skapat goda möjligheter att lära av varandra,
hitta lösningar på gemensamma problem och skapa nya
arbetsformer över myndighetsgränserna.
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Utveckling genom återkoppling
Vi följer systematiskt upp myndighetens arbete och
cheferna ger medarbetarna individuell återkoppling i individuella samtal för att ständigt förbättra verksamheten.
I den medarbetarundersökning som genomfördes
våren 2013 svarade 94 procent att man haft individuella
samtal med sin chef och gav dessa i genomsnitt betyget
7,2 på en tiogradig skala.
CSN har i samarbete med personalorganisationerna
genomfört en översyn av processen för lönesättning.
Bland annat har en ny rutin för individuell återkoppling i lönedialogen tillämpats under höstens arbete med
löneöversyn.

Personalstatistik
Här finns en sammanställning CSN:s personalstatistik
per den 31 december 2013.
Tabell 51
Anställda och årsarbetskrafter, antal, 2011–2013
Antal anställda

2011

2012

2013

1017

952

902

Antal visstidsanställda

39

5

19

Antal årsarbetskrafter

911

881

810

CSN hade 902 anställda vid utgången av 2013. Det är en
minskning med 50 personer jämfört med 2012. Minskningen beror på att vi har haft en begränsad ersättningsrekrytering till följd av pågående förändringsarbete inom
myndigheten.
Antalet visstidsanställda är fortsatt lågt även om en viss
ökning skett i slutet av året, till följd av behov av resursförstärkningar inom kundservicen.
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Sjukfrånvaro

Figur 29
Könsfördelning, andel i procent, 2013

CSN:s ambition är att sjukfrånvaron ska vara under
4 procent och att långtidssjukskrivningarna ska minska.

35 %
Män

Tabell 54
Sjukfrånvaro, fördelat på kön och ålder,
andel i procent, 2011–2013

65 %
Kvinnor

2011

2012

2013

3,5

4,1

4,9

31,0

38,3

48,2

Sjukfrånvaro kvinnor

4,3

5,1

5,7

Sjukfrånvaro män

2,1

2,2

3,5

Åldersgrupp – 29 år

3,4

4,6

5,8

Åldersgrupp 30–49 år

3,1

3,7

3,9

Åldersgrupp 50 år–

4,4

4,8

6,5

Sjukfrånvaro totalt
Andel långtidssjukskrivna
(60 dagar eller mer)

Könsfördelningen inom CSN är fortfarande ojämn.
Under 2013 var 65 procent av våra medarbetare kvinnor och 35 procent män. Det är samma fördelning som
under de senaste fyra åren.
Tabell 52
Åldersfördelning, andel i procent, 2011–2013
2011

2012

2013

Under 35 år

20

16

14

Över 55 år

17

19

19

Medelåldern hos CSN:s anställda var 44 år under 2013.
Andelen anställda över 55 år är oförändrat 19 procent.
Tabell 53
Personalomsättning, andel i procent, 2011–2013
2011

2012

2013

Inklusive visstids
anställda

7,2

4,6

6,9

Exklusive visstids
anställda

4,0

3,1

4,0

Den totala sjukfrånvaron var 4,9 procent under 2013,
vilken är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört
med 2012. Ökningen gäller såväl kvinnor som män
och främst åldersgrupperna under 29 år och över 55 år.
Andelen långtidssjukskrivna har ökat med 10 procentenheter jämfört med 2012, vilket innebär en ökning med
sammanlagt 17 procentenheter under de senaste två åren.
CSN följer upp och analyserar sjukfrånvaron månadsvis. En tredjedel av långtidssjukskrivningarna kan med
olika grad av säkerhet kopplas till det pågående förändringsarbetet. Vi kan också konstatera att ökningen av
sjukfrånvaron i tid sammanfaller med starten av förändringsarbetet. I vilken utsträckning det finns ett samband
måste vi dock fortsätta att analysera. Vi arbetar enligt
fastställda rutiner för tidig kontakt vid sjukdom och rehabilitering. Det innebär bland annat att personalansvarig chef i samtal med medarbetare följer upp frånvaron
och erbjuder stöd eller andra åtgärder.

Personalomsättningen på CSN var 6,9 procent under
2013. Antalet nyrekryteringar har varit begränsat under
året, vilket beror på vårt pågående förändringsarbete. Av
de personer som lämnat myndigheten under året är det
17 som gått i pension, 43 medarbetare har sagt upp sig
och 49 anställda har sagts upp på grund av arbetsbrist.
Sex av dessa 49 har lämnat myndigheten under året.
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FÖRKLARINGAR TILL RESULTATREDOVISNINGEN

Finansiell redovisning
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och den följer förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.
De olika lånetyper som förekommer här är följande:
• Med ’studiemedel’ menas lån beviljade före
den 1 januari 1989.
• Med ’studielån’ menas lån beviljade mellan
den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001.
• Med ’annuitetslån’ menas lån beviljade efter
den 30 juni 2001.
Redovisning av CSN:s låneverksamhet
CSN administrerar flera olika lånetyper som är helt
skilda när det gäller finansiering och redovisning. Lånen
kan delas in i två kategorier: lån som är finansierade hos
Riksgälden och lån som ursprungligen har finansierats
eller finansieras via statsbudgeten.
I tabell 55 framgår de olika lånens storlek exklusive
administrativa avgifter.

Tabell 55
Redovisning av CSN:s låneverksamhet, tusen kronor
2013-12-31

2012-12-31

Lån finansierade hos
Riksgälden
Studielån
Annuitetslån

63 880 513

69 278 592

129 458 731

119 362 937

Uppsagt studielån

9 619

5 254

Uppsagt annuitetslån

2 171

1 011

Återkrav av studielån

363 153

377 004

Återkrav av annuitetslån

640 182

606 797

Summa exkl. reservation
osäkra fordringar

194 354 369

189 631 595

Reservation osäkra fordringar

-26 707 634

-25 995 425

Summa lån finansierade
hos Riksgälden

167 646 736

163 636 170

9 664

9 969

4 006 668

4 933 037

1 288

1 384

103 884

114 286

Återkrav av rekryteringsbidrag

36 381

37 503

Återkrav av studiehjälp

22 232

19 791

Övriga lån
Äldre lån
Studiemedel
Uppsagt studiemedel
Återkrav av studiemedel

119 193

109 337

Hemutrustningslån

Skuldsaneringslån

1 390 425

1 434 463

Summa exkl. reservation
osäkra fordringar

5 689 735

6 659 771

-2 193 312

-2 376 849

3 496 423

4 282 921

Reservation osäkra fordringar
Summa övriga lån
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Lån finansierade hos Riksgälden
CSN finansierar utlåning via upplåning hos Riksgälden.
Amorteringar från låntagarna som motsvarar upplånade
medel minskar myndighetens låneskuld hos Riksgälden.
Vid avskrivningar av dessa lånefordringar minskar vi
också skulden hos Riksgälden via anslag på statsbudgeten.
De räntor som CSN påför låntagarna och som är
obetalda vid årsskiftet kapitaliseras och ökar låne
fordringarna. Räntorna är inte upplånade hos Riks
gälden utan motsvaras av balanserad kapitalförändring
för låneverksamheten. Samtliga amorteringar av räntor
från låntagare återredovisar vi mot statsbudgeten via
inkomsttitlar. Amorteringar av räntor för studielån
minskar den balanserade kapitalförändringen för låneverksamheten.
CSN:s avskrivningar av kapitaliserade räntor leder
inte till någon avräkning mot statsbudgeten. Den
negativa kapitalförändring som uppstår till följd av
sådana avskrivningar minskar endast den balanserade
kapitalförändringen för låneverksamheten. För mer
information om lån finansierade hos Riksgälden, se figur
30 nedan.
Figur 30
Lån finansierade hos Riksgälden

Figur 31
Övriga lån

84

CSN:S ÅRSREDOVISNING 2013

Övriga lån
Övriga lån kan delas upp i två grupper: lån som motsvaras av statskapital och lån som motsvaras av balanserad
kapitalförändring. De lån som motsvaras av statskapital
är lånetypen studiemedel, äldre lån och hemutrustningslån. De övriga lånen inom denna grupp motsvaras av
balanserad kapitalförändring för låneverksamheten. CSN
finansierar utbetalningar av hemutrustningslån genom
tillfört statskapital (anslag). För lånetypen studiemedel
gör vi varje kalenderår en uppindexering eller nedskrivning som baseras på konsumentprisindex. Detta påverkar
inte statsbudgeten utan resulterar endast i att myndighetens statskapital skrivs upp eller ned. För de andra lånen
redovisar vi obetalda räntor vid årsskiftet som räntefordringar, vilket därmed ökar statskapitalet eller den balanserade kapitalförändringen för låneverksamheten.
Samtliga amorteringar från låntagare som gäller övriga
lån återredovisar vi mot statsbudgeten via inkomsttitlar.
CSN:s amorteringar och avskrivningar av dessa lån
minskar statskapitalet och den balanserade kapitalförändringen för låneverksamheten. För mer information om
övriga lån, se figur 31 nedan.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Lånefordringar på statsbudgeten
Lånesystemen för lånetyperna studielån och annuitetslån
bygger på att CSN finansierar utlåningen via upplåning
hos Riksgälden. De räntor på studielån som vi tar ut
från låntagarna motsvarar 70 procent av den ränta som
Riksgälden debiterar oss. Skillnaden motsvarar alltså låntagarens normala ränteavdrag vid inkomstbeskattningen.
CSN belastar statsbudgeten med den ränta som Riksgälden debiterar myndigheten och återför de räntor som
låntagarna betalar in till statsbudgeten. En stor del av de
räntor som vi lägger på låntagarna blir dock inte betalda
under samma år. Denna skillnad mellan påförda räntor
och inbetalda räntor kapitaliseras och ökar lånefordringarna. De kapitaliserade räntorna kommer att återföras till
statsbudgeten vid låntagarnas framtida inbetalningar.
De kapitaliserade räntefordringarna uppgår till
11,7 miljarder kronor för 2013 jämfört med 12,9 miljarder kronor för 2012.14 Dessa räntefordringar balanseras
med myndighetskapital. Under de år som lånesystemen
funnits har statsbudgeten belastats med 11,7 miljarder
kronor utöver skillnaden på 30 procent mellan in- och
utlåningsränta. Myndighetskapitalet kan därför ses som
en reserv i den bemärkelsen att inte alla framtida avskrivningar kommer att belasta statsbudgeten.

Värderingsprinciper för utlåning och
övriga fordringar i balansräkningen
Studielån
CSN värderar lånefordringar med avdrag för reservation
på grund av osäkerhet. Vi har utvecklat en modell för att
beräkna osäkra fordringar för dels lånetyperna studiemedel, studielån och annuitetslån samt återkrav av dessa
lånetyper, dels uppsagda lån av de tre lånetyperna samt
återkrav av studiehjälp och rekryteringsbidrag. Beräkningen i nuvärde görs med hänsyn till bland annat skuld,
betalning och inkomst för varje låntagare. För övriga lån
använder vi andra metoder för att beräkna osäkerheten.
Det belopp som CSN bedömer vara osäkert här är ett
nuvärde av den prognos för framtida avskrivningar som
myndigheten gör. Den osäkra fordran beräknas i huvudsak utifrån en individbaserad beräkningsmodell. Detta
gör vi med hänsyn till bland annat skuld, inbetalningar
och inkomst för varje låntagare.
Den individuella beräkningsmodellen för varje låntagare kompletteras med generella uppgifter om avskrivningar
på grund av studier som ger behörighet till högskole
studier och avskrivningar med hänsyn till synnerliga skäl.
Dessa avskrivningar har CSN beräknat till 2,1 miljarder
kronor, vilket är en minskning med 0,03 miljarder kronor

jämfört med 2012. Vi gör också en generell beräkning av
den andel låntagare som nu befinner sig i studier och som
i framtiden kommer att missköta sina betalningar eller
omfattas av trygghetsregler. Myndigheten har beräknat
dessa avskrivningar till 3,0 miljarder kronor, vilket är en
ökning med 0,2 miljarder kronor jämfört med 2012.
Beräkningen utgår från hur det ser ut i dag bland de
låntagare som har slutat studera. Under 2013 har vi inte
gjort någon förändring i beräkningsmodellen.
Figur 32
Osäkra fordringar, fördelat på lånetyp och återkrav,
miljarder kronor, 2012–2013
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De beräknade osäkra fordringarna för 2013 bedöms vara
28,2 miljarder kronor exklusive administrativa avgifter,
vilket är en ökning jämfört med 2012. Ökningen beror
främst på att antalet låntagare har blivit fler.
Sedan 2008 beräknas räntan som ett genomsnitt av
de senaste sex årens räntesatser. Denna genomsnittsränta
för framtiden är 1,8 procent jämfört med 2,0 procent
för 2012. Om vi hade beräknat de osäkra fordringarna
med den tidigare räntan på 2,0 procent, hade de blivit
0,31 miljarder kronor högre.
I tabellen nedan redovisas effekten av olika förändringar mellan 2012 och 2013 exklusive administrativa
avgifter.
Tabell 56
Förändringar, miljarder kronor, 2012–2013
2012 års utfall

27,7

Volymförändring

+0,48

Ändring av inkomstunderlaget

+0,18

Ränteförändring

-0,31

Avskrivning vid behörighetsgivande studier
och synnerliga skäl

-0,03

Förändring i prognos för personer i studier

+0,20

2013 års utfall
14

28,2

28,2

Ingår i balansposten Utlåning.
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Volymförändringen bidrar till att öka de osäkra fordringarna med 0,48 miljarder kronor, vilket beror på tillflödet
av nya låntagare. Det förändrade inkomstunderlaget
bidrar med en ökning på 0,18 miljarder kronor till följd
av låntagarnas försämrade inkomstutveckling under
de senaste åren.15 Den lägre räntan minskar de osäkra
fordringarna med 0,31 miljarder kronor. Även avskrivningarna vid studier som ger behörighet till högskolestudier och synnerliga skäl minskar de osäkra fordringarna
med 0,03 miljarder kronor. Förändringen mellan 2012
och 2013 för de låntagare som fortfarande befinner sig
i studier ökar de osäkra fordringarna med 0,2 miljarder
kronor.
Beräkningen av osäkerheten i CSN:s lånefordringar
görs utifrån tre värderingsprinciper:

Figur 33

• reservation utifrån de personer som
missköter sina betalningar
• reservation utifrån de trygghetsregler
som finns vid återbetalning
• reservation utifrån framtida förluster
på grund av dödsfall.

Reservation utifrån de personer som
missköter sina betalningar
De osäkra fordringar som beror på personer som mis�sköter sina betalningar eller bedöms komma att missköta
sina betalningar beräknar CSN uppgå till 8,29 miljarder
kronor för 2013.16 Det är en ökning med 0,51 miljarder
kronor jämfört med 2012. Osäkerheten för lånetypen
annuitetslån har ökat på grund av högre skulder och
fler låntagare. Osäkerheten har även ökat för lånetypen
studielån och för återkrav.

Den första värderingsprincipen utgår från individens
dokumenterade bristande betalningsbenägenhet när inga
eller få betalningar har gjorts under de senaste åren.
Den andra värderingsprincipen bedömer betalningsförmågan hos de låntagare som har avslutat sina studier
och är återbetalningsskyldiga. Principen bygger på en
bedömning av låntagarens möjligheter att betala tillbaka
lånet utifrån låntagarens ekonomiska förutsättningar
och skuldens storlek. I bedömningen tar vi hänsyn till
de trygghetsregler som finns inbyggda i regelverket,
exempelvis nedsättningsregler, samt att årsbeloppen för
lånetypen studielån är 4 procent av inkomsten. Detta
innebär att en låntagare kan få sin skuld avskriven vid
65 års ålder eller i vissa fall vid 68 års ålder.
Den tredje värderingsprincipen utgår från sannolikheten att dö i olika åldrar. Underlaget till beräkningen
hämtar CSN utifrån köns- och åldersspecifika dödsfallsrisker från Statistiska centralbyrån (SCB). Vi har
använt oss av dessa risker sedan 2005. Jämförelser mellan
faktiska dödsfall och prognostiserade dödsfall har visat
att avskrivningarna skattas för högt om beräkningarna
utgår helt från SCB:s värden. Sedan 2009 justerar CSN
underlaget från SCB. Genom att vi minskar riskerna att
dö för yngre låntagare och ökar dem för äldre låntagare,
träffar beräkningarna mer rätt.

86

15

De beräknade inkomsterna baseras på inkomstuppgifter för
inkomståret 2011 från SCB.

16

Här ingår även en generell bedömning av andelen i studier som
kommer att missköta sina betalningar.
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Osäkra fordringar, fördelat på värderingsprincip,
miljarder kronor, 2012–2013
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Figur 34
Reservation utifrån de personer som missköter
sina betalningar, fördelat på lånetyp och återkrav,
miljarder kronor, 2012–2013
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Reservation utifrån de trygghetsregler som
finns vid återbetalning
De osäkra fordringar som kan härledas till de trygghetsregler som finns för återbetalning beräknar CSN uppgå
till 16,71 miljarder kronor för 2013. Det är en ökning

REDOVISNINGSPRINCIPER

med 0,02 miljarder kronor jämfört med 2012. Osäkerheten har minskat med 0,29 miljarder kronor för lånetypen studielån och 0,11 miljarder kronor för lånetypen
studiemedel. För lånetypen annuitetslån har osäkerheten
däremot ökat med 0,42 miljarder kronor, vilket beror på
en ökning av antalet låntagare och lånade belopp.
Figur 35
Reservation utifrån de trygghetsregler som finns vid
återbetalning, fördelat på lånetyp, miljarder kronor,
2012–2013
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Reservation utifrån framtida förluster
på grund av dödsfall
De osäkra fordringar som orsakas av beräknade framtida dödsfall är 3,2 miljarder kronor för 2013. Det är en
minskning med 0,02 miljarder kronor jämfört med 2012.
Minskningen gäller främst lånetypen studielån som har
minskat med 0,11 miljarder kronor på grund av en minskning av såväl antalet återbetalningsskyldiga som utestående
fordringar. Lånetypen studiemedel har minskat med 0,02
miljarder kronor av samma anledning. Reservationen
för lånetypen annuitetslån har ökat med 0,11 miljarder
kronor på grund av en ökning av antalet lån.
Figur 36
Reservation utifrån framtida förluster på grund av
dödsfall, fördelat på lånetyp och återkrav, miljarder
kronor, 2012–2013
4

3
1,96

1,85
1,26

1,15
1
0,10
0

0,01

0,08

2012
Studiemedel

•
•
•
•
•

förändring i inkomstunderlaget mellan 2012 och 2013
förändring i räntan mellan 2012 och 2013
en väsentligt högre ränta än nuvarande ränta
en lägre tillväxttakt i löneökningen
en högre tillväxttakt i löneökningen.

2013

Studiemedel

2

Jämförelser med andra förutsättningar
CSN har använt ett slumpmässigt urval på 10 procent
av hela populationen för att undersöka hur den osäkra
fordran påverkas av ändrade förutsättningar. När vi har
multiplicerat det tioprocentiga urvalet med 10 för att
få fram den totala osäkra fordran, framkommer det ett
belopp som är 0,05 miljarder kronor högre än det belopp
som har bokförts. Det bokförda beloppet är beräknat på
hela populationen. En sådan avvikelse kan uppkomma
vid ett slumpmässigt urval och den ryms inom den beräknade felmarginalen på ±0,4 miljarder kronor.
CSN har gjort fem extra bearbetningar av materialet
för att se hur var och en av följande ändrade förutsättningar påverkar de osäkra fordringarna:

0,01
2013

Studielån

Annuitetslån

Återkrav

En inbördes jämförelse av resultaten från de olika
alternativa beräkningarna visar att det inte är aktuellt att
beräkna någon felmarginal. Det beror på att alla beräkningar grundar sig på samma urval.
Inkomst
För lånetypen studielån baseras återbetalningen på
4 procent av inkomsten för dem som är bosatta i
Sverige. För lånetypen studielån debiteras 5 procent av
kvarstående skuld för dem som är bosatta utomlands,
dock lägst 15 procent av prisbasbeloppet. För lånetypen
annuitetslån gör CSN beräkningar utifrån trygghetsregeln att årsbeloppen kan sättas ned till 5 procent av
inkomsten till och med 49 års ålder och till 7 procent
i åldern däröver. Denna princip använder vi även för
dem som är bosatta utomlands och som är återbetalningsskyldiga på ett annuitetslån.
För att uppskatta hur återbetalarnas framtida inkomster kommer att utvecklas använder CSN en skattad inkomstkurva som baseras på inkomstuppgifter från SCB.
Kurvan har vi tagit fram genom en statistisk metod med
ålder, kön, utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet som
förklarande variabler och med inkomstuppgiften från
SCB som beroende variabel. Sedan 2009 beräknas fyra
separata kurvor för män respektive kvinnor med gymnasial respektive eftergymnasial utbildning. De förklarande
variablerna i var och en av dessa fyra kurvor är ålder och
arbetslivserfarenhet. Inkomstkurvorna använder vi sedan
för att simulera återbetalarnas framtida inkomster. Detta
möjliggör att även de personer som fortfarande befinner
sig i studier och därför ännu inte har någon inkomst kan
få en simulerad framtida inkomst.
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För 2013 utgår beräkningen av inkomstkurvorna från
2011 års inkomstunderlag. Inkomsterna där är något
lägre än i 2010 års inkomstunderlag, som användes vid
förra årets beräkning. Den bearbetning som gjordes
på årets utestående fordran men med förra årets fyra
inkomstkurvor visar att beloppet för de osäkra fordringarna skulle ha varit 0,18 miljarder kronor lägre än årets
belopp, om inkomsterna hade varit på samma nivå som i
2012 års beräkning.
Ränta
Räntan på studielån fastställs av regeringen efter beräkning av Riksgälden. Den beräknas på
ett genomsnitt av de senaste tre årens räntekostnader för
den statliga upplåningen. Den ränta på studielån som
tas ut från låntagarna motsvarar 70 procent av den ränta
som Riksgälden debiterar CSN.
CSN:s beräkning av de osäkra fordringarna bygger
på antagandet om en fast genomsnittlig ränta i fram
tiden, det vill säga att den genomsnittsränta som gäller
i dag förväntas gälla för all framtid. Räntan har
sjunkit från 2,0 procent till 1,8 procent jämfört med
föregående år. Räntesänkningen minskar de osäkra
fordringarna med 0,31 miljarder kronor, enligt en

bearbetning på 10 procent av hela populationen med
föregående års ränta.
Räntan har sjunkit kontinuerligt under en längre period. Eftersom återbetalningstiden ofta sträcker sig över
många år, kan räntan förväntas variera både uppåt och
nedåt. CSN har gjort en extra bearbetning för att visa
vilken effekt det skulle få om räntan skulle bli väsentligt
högre än nu. Myndighetens beräkningar visar att om den
framtida räntan i genomsnitt skulle bli 3,5 procent i stället för 1,8 procent skulle de osäkra fordringarna öka med
3,0 miljarder kronor. Räntesatsen 3,5 procent motsvarar
en ränta på 5 procent på en tioårig statlig obligation. I
dagsläget är denna ränta cirka 2 procent.
Tillväxt
CSN tar genom en skattad inkomstkurva hänsyn till en
individuell löneökning till följd av ökad ålder och arbetslivserfarenhet. Dessutom simuleras en generell tillväxt
på 2,5 procent årligen på inkomstberäkningarna. Vi har
gjort jämförelser med både 1,5 och 3,5 procents årlig
tillväxt. Detta genererar osäkra belopp på 29,8 miljarder
kronor respektive 27,0 miljarder kronor jämfört med
28,3 miljarder kronor med 2,5 procents tillväxt.
I figuren nedan sammanfattas resultatet av de olika
jämförelserna vid ett tioprocentigt urval.

Figur 37
Beräkningssätt för osäkra fordringar, fördelat på
lånetyp och återkrav, miljarder kronor, 2013
Återkrav
Annuitetslån

40

Studielån
Studiemedel
30

28,26

28,08

28,58

31,28

29,78
26,99

20

10

0
2013 urval 10 % 1

88
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1

Beräknade osäkra fordringar per den 31 december 2013 med samma förutsättningar som i årsredovisningen.

2

Beräknade osäkra fordringar per den 31 december 2013 med föregående års inkomstkurva.

3

Beräknade osäkra fordringar per den 31 december 2013 med föregående års ränta.

4

Beräknade osäkra fordringar per den 31 december 2013 med en ränta på 3,5 procent i stället för 1,8 procent.

5

Beräknade osäkra fordringar per den 31 december 2013 med en årlig tillväxt i inkomstnivåerna på 1,5 procent i stället för 2,5 procent.

6

Beräknade osäkra fordringar per den 31 december 2013 med en årlig tillväxt i inkomstnivåerna på 3,5 procent i stället för 2,5 procent.
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en förändring
av räntenivån har störst påverkan på de osäkra fordringarna. Om räntan höjs med 1,7 procentenheter från 1,8
procent till 3,5 procent, ökar de osäkra fordringarna med
3,0 miljarder kronor. Om den generella tillväxten höjs
med 1,0 procentenhet från 2,5 procent till 3,5 procent,
minskar de osäkra fordringarna med 1,3 miljarder kronor.
Framtida finansiering av avskrivningar
De beräknade osäkra fordringar som CSN bedömer
kan komma att avskrivas för lånetyperna studielån och
annuitetslån finansierar myndigheten för närvarande
genom anslag.17 I enlighet med budgetlagen (2011:203)
sker från och med den 1 januari 2014 en omläggning till
finansiering genom årliga avsättningar i förväg.
CSN beräknar att nuvärdet av framtida avskrivningar
per den 31 december 2013 uppgår till 28,2 miljarder
kronor, varav 23,3 miljarder kronor behöver finansieras
via anslag enligt nuvarande regler. De anslagsfinansierade
avskrivningarna uppgick till 385 miljoner kronor för
2013. Beloppet beräknas öka för att nå den högsta nivån
under perioden 2028–2038.

De totala avskrivningarna beräknas uppgå till
1 miljard kronor i nuvärde årligen under perioden
2032–2035. Detta gäller oberoende av finansiering.
Från och med 2038 beräknas avskrivningarna minska
relativt snabbt för att sedan bli mycket låga efter 2060,
när nuvarande lånestock i stort sett beräknas vara av
vecklad. De årliga avskrivningarna förväntas minska
förhållandevis kraftigt efter 2016, för att därefter öka.
Minskningen kan hänföras till den prognos över avskrivningar för studier som ger behörighet till högskole
studier. Prognosen baserar CSN på historiska utfall.
Prognosen visar att de flesta personer med den här
typen av avskrivning får den nära i tid på grund av
kontinuerliga studier. För mer information om nuvärdet
av framtida avskrivningar, se figur 38 nedan. Figuren
avspeglar dock endast den population som bedömdes
vara osäker den 31 december 2013.
Hemutrustningslån
CSN beräknar att de osäkra fordringarna för hemutrustningslån uppgår till 571,6 miljoner kronor för 2013.
Det är en ökning med 2,8 miljoner kronor jämfört med
2012. Ökningen kan till stora delar hänföras till de
trygghetsregler som finns vid återbetalning.

Figur 38
Osäkra fordringar, fördelat på finansieringsform och
beräknat avskrivningsår, miljarder kronor, 2014–2062
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I figur 38 motsvaras detta av Lånkapital (RGK).
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Reservation utifrån de personer som
missköter sina betalningar
Lån där låntagarna har gjort små inbetalningar de senaste
fem åren och lån där det finns tre års helt obetalda avgifter beräknar CSN vara helt osäkra. Dessa beräkningar
utgår från att de personer som vi nu betraktar som dåliga
betalare kommer att förbli så. När låntagarnas betalningsvilja saknas och när våra kravåtgärder misslyckas
antas detta förhållande råda för all framtid.
Beloppet för de personer som missköter sina betalningar beräknar CSN uppgå till 422,2 miljoner kronor
för 2013. Det är en minskning med 1,2 miljoner kronor
jämfört med 2012. Minskningen beror främst på att
CSN efterskänkt lån för låntagare som varaktigt utvandrat från Sverige och där vi saknat kontakt i mer än tio år.
Reservation utifrån de trygghetsregler
som finns vid återbetalning
Lån för de personer över 60 år som inte har blivit återbetalningsskyldiga beräknar CSN vara helt osäkra. Lån
för dem som har beviljats anstånd i tio år med hänsyn till
inkomst och ålder bedöms också som helt osäkra. Detta
gäller även för dem över 60 år som har beviljats anstånd
i fem år. För personer med sjukdom beräknar myndig
heten en förväntad andel utifrån tidigare års utfall.
De osäkra fordringar som kan härledas till de trygghetsregler som finns vid återbetalning beräknar CSN
uppgå till 146,4 miljoner kronor för 2013. Det är en
ökning med 3,4 miljoner kronor jämfört med 2012.
Ökningen beror främst på att fler än tidigare har beviljats
anstånd i många år enligt trygghetsreglerna.
Reservation utifrån framtida förluster
på grund av dödsfall
Vid beräkningen av framtida dödsfall utgår CSN från
tidigare års utfall och andel. Dödsfallen väljer vi ut
slumpmässigt med hjälp av den andel av hela populationen som har räknats fram.
De osäkra fordringar som orsakas av beräknade
framtida dödsfall beräknar CSN uppgå till 3,0 miljoner
kronor för 2013. Det är en ökning med 0,6 miljoner
kronor jämfört med 2012.
Redovisning av reservationsbelopp och huvudkriterier
finns i not 9 till resultaträkningen.
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Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar med ett anskaffningsvärde på 25 000 kronor
och en ekonomisk livslängd på tre år eller längre definierar CSN som anläggningstillgångar. Även objekt som är
en fungerande enhet och vars sammanlagda anskaffningsvärde uppgår till 25 000 kronor klassificeras som anläggningstillgångar. Beloppet är cirka ett halvt prisbasbelopp
och justeras vart femte år.
Tabell 57
Avskrivningstider för materiella
anläggningstillgångar
Möbler och inventarier

7 år

Kontorsmaskiner

5 år

Datorer och kringutrustning

5 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet

7 år

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar
enligt plan.
Immateriella anläggningstillgångar
En immateriell anläggningstillgång ska CSN redovisa
i balansräkningen, om det är sannolikt att de framtida
ekonomiska fördelarna eller den servicepotential som
förknippas med innehavet kommer att tillföras myndigheten och att tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt. CSN betraktar egenutvecklade
it-system och köpta dataprogram som immateriella
anläggningstillgångar.
Tabell 58
Avskrivningstider för immateriella
anläggningstillgångar
Egenutvecklade dataprogram och
verksamhetssystem
Köpta dataprogram

10 år
5 år

REDOVISNINGSPRINCIPER

Den längre avskrivningstiden för CSN:s egenutvecklade
dataprogram och verksamhetssystem motiveras av att
regelverket för studielånen är stabilt och att tillgångarna
bedöms vara långsiktigt hållbara och stabila över tiden.
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan.

Förändrade redovisningsprinciper
CSN har från och med 2013 lånefinansierat sina pågående anläggningstillgångar. Denna rutin följer de nya
bestämmelserna i 2 kapitlet §1 kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

Avvikelser
CSN:s resultaträkning avviker från ESV:s föreskrivna
uppställningsform. Det beror på att låneverksamheten
inte låter sig beskrivas i detta standardschema.
CSN avräknar utgifter för studiemedelsräntor kassa
mässigt, det vill säga mot anslag 15 01 003 anslagspost
1 det budgetår då betalningarna sker (enligt CSN:s
regleringsbrev för 2013). Denna princip avviker från
12 § 3 anslagsförordningen (2011:223).
Samtliga inbetalda avgifter redovisas som inkomst mot
förvaltningsanslag 15 01 006 anslagspost 1 (enligt CSN:s
regleringsbrev för 2013). Denna princip avviker från
15 § anslagsförordningen.

CSN:S ÅRSREDOVISNING 2013

91

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning
Resultaträkning (tkr)

2013

2012

291 085

319 121

531 288

536 999

1 521

1 155

1 970

2 584

825 864

859 860

Not 2

-497 002

-506 041

-41 944

-47 186

Övriga driftskostnader

Not 3

-247 678

-248 521

Finansiella kostnader

Not 4

Avskrivningar och nedskrivningar

Not 11,12

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Not 1

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

Not 4

Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler

Summa
Verksamhetsutfall

-547

-1 093

-13 228

-17 425

-800 399

-820 266

25 464

39 594

196 966

264 660

Uppbördsverksamhet
Återkravsintäkter

Not 5

Ränteintäkter studielån och hemutrustningslån m.m.

Not 6

2 568 977

2 896 888

Inleverans av räntor m.m.

Not 28

-1 711 488

-1 938 340

1 054 455

1 223 207

16 370 899

16 408 188

Saldo
Transfereringar
Intäkter av anslag för lämnade bidrag
Intäkter av anslag för räntesubventioner – lån i Riksgälden

Not 6

3 449 651

3 926 670

Intäkter av anslag för gjorda avskrivningar

Not 8

402 904

365 188

569

570

Lämnade bidrag

Not 7

-16 371 666

-16 408 682

Räntekostnader studielån

Not 6

-3 354 366

-3 728 512

Avskrivningar och nedskrivningar av lånefordringar

Not 8

-703 581

-649 053

Förändring av reservation för lånefordringar

Not 9

Intäkter av bidrag från myndigheter

Saldo
Årets kapitalförändring
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Not 10

-527 841

-42 630

-733 432

-128 259

346 487

1 134 542

BALANSRÄKNING

Balansräkning
Balansräkning (tkr)

2013-12-31

2012-12-31

42 781

46 857

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Not 11

Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

337

5

43 118

46 862

Förbättringsutgifter på annans fastighet

1 821

2 073

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

5 492

5 924

Summa materiella anläggningstillgångar

7 313

7 998

170 677 689

167 438 885

1

1

14 567

10 794

959 072

947 141

973 640

957 936

17 475

17 650

240

191

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Utlåning

Not 12

Not 13

Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar

Not 14

Summa fordringar
Periodavgränsningsposter

Not 15

Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter

296

219

18 011

18 060

Not 16

308 381

302 622

Not 17

121 384

85 317

Summa periodavgränsningsposter
Avräkning statsverket
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgälden
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa tillgångar

978

739

122 362

86 057

172 150 515

168 858 420
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Balansräkning (tkr)

2013-12-31

2012-12-31

Kapital och skulder
Myndighetskapital
Statskapital

Not 18

3 444 093

4 194 535

Balanserad kapitalförändring

Not 19

-15 099 763

-14 042 450

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

Not 10

346 487

1 134 542

-11 309 183

-8 713 373

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

10 576

12 054

Övriga avsättningar

17 754

2 821

Summa avsättningar

28 330

14 875

Summa myndighetskapital
Avsättningar

Not 20

Skulder m.m.
Lån i Riksgälden

Not 21

48 432

53 861

Övriga krediter i Riksgälden

Not 21

182 431 583

176 449 266

Skulder till andra myndigheter

Not 22

861 257

958 926

38 258

46 893

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa skulder m.m.
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Summa periodavgränsningsposter
Summa kapital och skulder
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7 602

7 651

183 387 131

177 516 597

44 236

39 865

Not 23
0

456

44 236

40 321

172 150 515

168 858 420

Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)

Studiehjälp m.m. (ramanslag)

Studiehjälp m.m. (ram)

Studiemedel m.m. (ramanslag)

Studiebidrag, generellt (ram)

Studiebidrag, prioriterat (ram)
Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig
gymnasieutbildning (ram)

Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)
Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå
20-24 år (ram)

Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)

Tilläggsbidrag (ram)

Studiemedelsräntor m.m. (ramanslag)

Studiemedelsräntor (ram)

Avskrivningar (ram)

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss
föräldrautbildning i teckenspråk (ramanslag)
Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever
vid Rh-anpassad utbildning (ram)

Hemutrustningslån (ramanslag)

Hemutrustningslån (ram)

AP1

15 01 001

AP1

15 01 002

AP1

AP2
– 2.2

– 2.3
– 2.5

AP3

AP4

15 01 003

AP1

AP2

15 01 004

13 01 005

AP1

Hemutrustningslån (ramanslag)

Lån hos Riksgälden (ram)

13 01 005

AP2

Summa totalt

Summa avslutade anslag

Studiebidrag, prioriterat (ram)

Studiebidrag, eftergymnasiala studier (ram)

– 2.1

Studiemedel m.m. (ramanslag)

AP2

15 01 002

Avslutade anslag

Summa

AP1

Centrala studiestödsnämnden m.m. (ramanslag)

15 01 006

Anslag

165 810

1 275 588

99 718

62 088

62 088

37 630

37 630

1 175 870

40 745

40 745

3 129

3 129

-4 608

3 107

-1 500

64 451

22 604 866

0

0

0

0

0

22 604 866

216 582

216 582

47 146

47 146

406 403

3 434 550

3 840 953

420 000

2 484 265

13 615
0

127 673

2 561 561

1 019 475
3 282

2 855 044

8 940 138

14 699 447

3 471 787

3 471 787

328 951

328 951

Årets tilldelning enligt
regleringsbrev

1 036 372

20 153

1 120 976

-1 713

-1 713

14 235

14 235

Ingående
överföringsbelopp

Anslagsredovisning 2013-12-31, redovisning mot anslag (tkr) – utfall 2013-01-01–2013-12-31

-1 272 101

-99 718

-62 088

-62 088

-37 630

-37 630

-1 172 383

-40 745

-40 745

-3 129

-3 129

0

-3 107

-3 107

-64 451

0

-13 615

-3 282

-1 019 475

-1 036 372

-20 153

-1 120 976

0

0

-4 427

-4 427

Indragning

Anslagsredovisning 2013-12-31, redovisning mot anslag (tkr) – utfall 2013-01-01–2013-12-31

22 608 353

0

0

0

0

0

22 608 353

216 582

216 582

47 146

47 146

401 795

3 434 550

3 836 345

420 000

2 484 265

165 810

127 673

2 561 561

2 855 044

8 940 138

14 699 447

3 470 074

3 470 074

338 759

338 759

Totalt
disponibelt
belopp

21 066 670

0

0

0

0

0

21 066 670

106 207

106 207

37 594

37 594

402 904

3 449 651

3 852 554

410 555

2 484 265

155 001

120 145

1 258 571

1 533 717

8 430 545

12 859 082

3 474 223

3 474 223

737 009

737 009

Utgifter

-442 645

-442 645

-442 645

-442 645

Inkomster

1 984 329

0

0

0

0

0

1 984 329

110 375

110 375

9 552

9 552

-1 109

-15 101

-16 209

9 445

0

10 809

7 528

1 302 990

1 321 327

509 593

1 840 365

-4 149

-4 149

44 395

44 395

Utgående
överföringsbelopp

Not 27

Not 27

Not 7

Not 24

Not 24

Not 27

Not 27

Not 7

Not 24

Not 7

Not 25, 26, 27

Not

ANSLAGSREDOVISNING

Anslagsredovisning
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Redovisning mot inkomsttitel (tkr)
Redovisning mot inkomsttitel (tkr)
Utfall 2013-01-01– 2013-12-31
Utfall 2013-01-01–2013-12-31
Inkomsttitel

Inkomster

2340

Räntor på studielån

2342 001

Ränteinkomster på allmänna studielån

2343 001

Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988

2390

Övriga ränteinkomster

2394 302

Övriga ränteinkomster hemutrustningslån

2800

Övriga inkomster av statens verksamhet

2811 116

Övriga inkomster

4300

Återbetalning av studielån

4312 001

Återbetalning av allmänna studielån

4313 001

Återbetalning av studiemedel och återkrav

4500

Återbetalning av övriga lån

4526 008

Återbetalning av hemutrustningslån

Summa

Not

39 739
3 620 050

33 832

7

102
967 912

99 925
4 761 566

Not 28

Finansiella villkor, 15 01 002 Studiemedel m.m., anslagspost 2.2
Finansiella villkor, 15 01 002 Studiemedel m.m., anslagspost 2.2
Enligt regleringsbrevet får
får högst
högst 10
10 procent
procent av
av anslagsposten
anslagsposten användas
användas till
till studerande
studerande vid
vid allmänna
allmänna kurser
kurser på
folkhögskola.
Högst
90 procent
av posten
får får
användas
för för
studier
vid vid
övriga
skolor
eller
utbildningar
somsom
anges
på folkhögskola.
Högst
90 procent
av posten
användas
studier
övriga
skolor
eller
utbildningar
anges avdelning
under avdelning
A 1 i bilagan
till studiestödsförordningen
(2000:655).
Underutbetalades
2013 utbetalades
under
A 1 i bilagan
till studiestödsförordningen
(2000:655).
Under 2013
174 936174
tkr936
(6,8tkr
(6,8 procent
av delpost
2.2)studerande
till studerande
vid folkhögskoleutbildning.
För studier
vid övriga
skolor
procent
av delpost
2.2) till
vid folkhögskoleutbildning.
För studier
vid övriga
skolor
ellereller
utbildningar
utbildningar
under
A 11utbetalades
083 procent
635 tkr (42,3
procent
av delpost 2.2).
under
avdelning
A 1avdelning
utbetalades
083 635 tkr 1(42,3
av delpost
2.2).
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FINANSIERINGSANALYS

Finansieringsanalys
Finansieringsanalys (tkr)

2013

2012

-723 364

-741 800

Drift
Kostnader exkl. avskrivningar

Not 29

Finansiering av drift
Intäkter av anslag

Not 30

291 085

319 121

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Not 31

531 288

536 999

Intäkter av bidrag

Not 32

1 521

1 155

Övriga intäkter

Not 33

1 970

2 584

Summa medel som tillförts för finansiering av drift

825 864

Ökning av kortfristiga fordringar

-92 683

Ökning av kortfristiga skulder

859 860
-97 547

7 549

Kassaflöde från drift

1)

17 366

1)

8 534

29 047

Investeringar
Investeringar i materiella tillgångar

-2 029

-1 672

Investeringar i immateriella tillgångar

-7 070

0

Summa investeringsutgifter

-9 099

-1 672

Finansiering av investeringar
Lån från Riksgälden
- amorteringar

8 111

1 102

-13 540

-17 421

Summa medel som tillförts för finansiering
av investeringar

-5 429

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder

-16 319

-101

Kassaflöde till investeringar

1)

-14 629

1)

911

-17 080

Låneverksamhet
Nyutlåning
Amorteringar
Räntekostnader

-14 484 007

-14 055 228

8 912 915

8 444 434

-3 354 366

-3 728 512

Summa låneutgifter

-8 925 458

-9 339 306

Finansiering av låneverksamhet
Lån från Riksgälden

14 390 862

14 019 017

- amorteringar

-8 408 545

-8 760 322

106 207

1 105 563

3 852 554

4 291 859

Ökning av statskapital med medel som erhållits
från statsbudgeten
Tillförda anslagsmedel för räntekostnader
Summa medel som tillförts för finansiering
av låneverksamhet
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
Kassaflöde till låneverksamhet
1

9 941 078

10 656 117

-1 727 969

-2 005 019

-712 349

-688 208

Rättelser har skett av jämförelsetal 2012.
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Finansieringsanalys (tkr)
Uppbördsverksamhet
Intäkter av återkrav bidrag och ränteintäkter studielån och
hemutrustningslån
Förändring av kortfristiga fordringar för återkrav
av bidrag

2013

2012

2 756 558

3 152 827

-196 971

-264 655

Inbetalningar i uppbördsverksamhet
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet
Kassaflöde från uppbördsverksamhet

2 559 587

2 888 172

-1 711 489

-1 938 340

848 098

949 832

Transfereringsverksamhet
Lämnade bidrag
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder

-16 371 666

-16 408 682

-96 224

-204 643

Utbetalningar i transfereringsverksamhet
Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statsbudgeten för
finansiering av bidrag
Summa medel som tillförts för finansiering av
transfereringsverksamhet

-16 467 890

16 371 468

Kassaflöde till transfereringsverksamhet
Förändring av likvida medel

-16 613 325

16 408 759
16 371 468

16 408 759

-96 422

-204 566

42 064

69 027

388 679

319 652

Specifikation av förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Ökning av kassa och bank

239

-620

Ökning av tillgodohavande Riksgälden

36 066

13 211

Ökning av avräkning med statsverket

5 759

56 436

Summa förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets slut
1) Rättelser har skett av jämförelsetal 2012.
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42 064

69 027

430 743

388 679

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

Sammanställning över
över
Sammanställning
väsentliga uppgifter
uppgifter
väsentliga
Nyckeltal (tkr)

2009

2010

2011

2012

2013

Beviljad låneram Riksgälden

170 000

130 000

140 000

140 000

140 000

Utnyttjad låneram Riksgälden

93 978

79 532

70 180

53 861

48 432

Beviljad kontokredit Riksgälden

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

0

0

0

0

0

Utnyttjad kontokredit Riksgälden
Räntekostnader räntekonto Riksgälden
Ränteintäkter räntekonto Riksgälden
Disponibla avgiftsintäkter budget 1
Disponibla avgiftsintäkter utfall

2

Beviljad anslagskredit förvaltningsanslag
Utnyttjad anslagskredit förvaltningsanslag
Anslagssparande förvaltningsanslag 3
Beviljad anslagskredit totalt stödanslagen
Utnyttjad anslagskredit totalt stödanslagen
Anslagssparande totalt stödanslagen

3

0

0

0

0

0

785

499

2 179

1 846

1 523

337 000

437 500

449 000

458 000

441 000

403 790

566 559

553 398

536 266

531 178

12 183

15 900

16 205

16 347

16 448

0

0

0

0

0

21 548

14 331

16 218

14 235

44 395

1 129 220

1 063 547

1 028 645

964 823

964 349

538 686

108 026

19 419

6 321

20 358

1 271 965

1 356 267

1 576 529

1 267 673

1 960 292
810

Årsarbetskraft (ÅAK)

883

917

911

881

Medeltal anställda

979

1 024

1024

982

924

Driftskostnad per ÅAK 4

860

821

835

863

919

Årets kapitalförändring administration
Balanserad kapitalförändring administration 5, 6
Årets kapitalförändring totalt
Balanserad kapitalförändring totalt

5, 6, 7, 8

14 829

58 266

45 377

39 594

25 464

311 005

325 834

384 100

429 477

469 071

3 457 551

1 685 619

-1 571 847

1 134 542

346 487

-3 667 580

-3 967 861

-5 925 960

-9 847 915

-11 655 670

1

Budgeterade avgiftsintäkter redovisas i regleringsbrevet och avser inbetalda avgifter.

2

Avser aviserade avgiftsintäkter.

3

I förvaltningsanslaget ingår inte anslagspost 3 Kombinationsutbildningar för 2009. Dessa ingår i Anslagssparande
totalt stödanslagen.
Avser driftskostnader exkl. reservation för osäkra administrativa avgifter.

4
5

Under 2009 har det gjorts en korrigering i Balanserad kapitalförändring som avser den anslagsfinansierade verksamheten.

6

I Balanserad kapitalförändring har det under 2009 gjorts justeringar på 5,4 mnkr för övergångseffekt 2008-12-31 vid
kostnadsmässig anslagsavräkning och på 32,4 mnkr för ackumulerad semesterlöneskuld 2008-12-31 enligt
undantagsbestämmelsen till anslagsförordningen (1996:1189).

7

Inbetalningar avseende äldre studielån, återkrävda bidrag och kapitaliserade räntor har redovisats mot Balanserad
kapitalförändring totalt.

8

I Balanserad kapitalförändring totalt ingår även statskapital som avser konst från Statens konstråd. Från och med 2012
ingår också statskapital som avser hemutrustningslån.
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NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Noter och tilläggsupplysningar
Not 1
Intäkter av avgifter och andra ersättningar

tkr
2013

2012

531 288

536 999

531 178

536 266

110

733

8

156

Posten består av:
Administrativa avgifter
Övriga intäkter
Intäkter av avgifter och andra ersättningar har minskat med 5,7 mnkr.
De debiterade avgifterna minskade med 5 mnkr under 2013 jämfört med 2012.
Förklaringen till detta är att det fanns 2 000 färre lån och att det har fattats
18 700 färre återkravsbeslut under 2013 jämfört med 2012.
Övriga intäkter minskade med 0,6 mnkr och beror till största delen på att CSN
under 2012 fick ersättning för utlån av personal till annan myndighet och att CSN
från och med 2013 inte har några övernattningslägenheter. Under 2012 hade
personalen möjlighet att hyra övernattningslägenheterna när de inte användes
för övernattningar i tjänsten.
De administrativa avgifterna avser aviserade avgifter. De består av 31 procent
expeditionsavgifter, 52 procent påminnelseavgifter, 14 procent uppläggningsavgifter
och 3 procent avser övriga avgifter.
Avgiftsintäkter enligt 4 § avgiftsförordningen (1992:191)

Not 2
Kostnader för personal

tkr
2013

2012

-497 002

-506 041

Den totala personalkostnaden uppgår 2013 till 497,0 mnkr. Det är en minskning
med 9,0 mnkr. Lönekostnaden inklusive premier och avgifter samt förändring
av semesterlöneskulden är 13,1 mnkr lägre jämfört med 2012. Avsättningar av
pensioner och avvecklingslöner har däremot ökat jämfört med 2012. CSN har
aktiverat ett högre belopp för egenutvecklade anläggningstillgångar 2013 vilket
minskat kostnaderna jämfört med 2012.
Personalkostnader som i huvudsak avser löner och arvoden samt skattepliktiga
reseersättningskostnader (S-kod 4111–4119) uppgick till 334,9 mnkr. Det är en
minskning med 0,3 mnkr jämfört med 2012.
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Not 3

tkr
2013

2012

-247 678

-248 521

Maskintjänster, datortjänster samt licenser och programvaror

73 557

76 082

Konsultkostnader

27 966

31 719

Porto

19 541

21 695

Resor

9 990

10 157

Telefoni

11 786

11 978

Kostnader för betalningar

10 129

9 467

Övriga externa tjänster

13 668

9 490

8 474

8 369

Övriga driftskostnader
Totalt minskade de övriga driftskostnaderna med 0,8 mnkr jämfört med 2012.
Posten Övriga driftskostnader består till största delen av:

Kronofogdeavgifter
Övriga externa tjänster ökar med 4,2 mnkr 2013 jämfört med 2012 till följd av
kostnader för bland annat en kampanj för e-legitimation och ökade kostnader för
interna e-utbildningar samt interaktiva guider på csn.se.
I posten Övriga driftskostnader ingår även 63,5 mnkr i kostnader för avskrivningar
och för reservation för osäkra administrativa avgifter. Totalt har CSN 445,4 mnkr
i osäkra administrativa avgifter. Beloppet har ökat med 42,2 mnkr mellan 2012 och
2013 och beror på att det osäkra beloppet för personer som missköter sina betalningar har ökat. För lånetypen studielån förklaras ökningen främst av att de äldre
låntagarna, där hela avgiftsskulden bedöms som osäker, blir allt fler. För lånetypen
annuitetslån förklaras ökningen främst av att fler blir återbetalningsskyldiga varje
år. Den största ökningen av osäkra administrativa avgifter inom annuitetslånet
finns bland låntagare i åldersgruppen upp till 29 år. Avskrivningarna uppgår till
21,3 mnkr, vilket är 1,9 mnkr mer än 2012.
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lånetypen studielån förklaras ökningen främst av att de äldre låntagarna, där hela
avgiftsskulden bedöms som osäker, blir allt fler. För lånetypen annuitetslån förklaras
ökningen främst av att fler blir återbetalningsskyldiga varje år. Den största ökningen av
NOTER OCHi åldersgruppen
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
osäkra administrativa avgifter inom annuitetslånet finns bland låntagare
upp till 29 år. Avskrivningarna uppgår till 21,3 mnkr, vilket är 1,9 mnkr mer än 2012.
Osäkra administrativa avgifter, fördelat på lånetyp och kriterier
Lånetyp

Övriga Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3
fordringar

Totalt
reserverat
2013

Osäkra administrativa avgifter, fördelat på lånetyp och kriterier
Lånetyp

Övriga

Avgifter för lånefordringar fordringar

Kriterium 1

Kriterium 2

Äldre lån

Studiemedel

Skuldsaneringslån
Annuitetslån

Hemutrustningslån
Skuldsaneringslån
Hemutrustningslån

231

Studielån

Uppsagt studielån

Uppsagt studiemedel

Uppsagt annuitetslån

35 285

274 001

54 174

35 285

274 001

54 174

93

29 8409 075

3 013

7

3

29 840
4 088

447 191

195 756

116

29

73

Uppsagt annuitetslån

23

Studiemedel
och bidrag
Avgifter för återkrav
Studielån
och
Studiemedel
ochbidrag
bidrag

73 161

73 161

Uppsagt studielån

Avgifter för återkrav

139 221

139 221

Avgifter för lånefordringar med villkorad återbetalning
Studielån
Avgifter för lånefordringar
med villkorad återbetalning
Uppsagt
studiemedel

Andel
procent

231

Avgifter för lånefordringar

Studiemedel
Äldre lån
Annuitetslån

Totalt
reserverat
2013

Kriterium 3

4 417

4 088

447 191
15 059

231

21 595

73

112 863

9 075

63 343

239

81 %

93

115 522

63 343

23 %

46 992

3 022

74 %

2 556

3 013
27 145

91 %7

15 059

29

23 161 3

21 595

232 409

52 %

209 014

29

25 %

29

0%

0

0%

0

23

1 410

651
2 710684
705
2 872

231

4 417

112 863

195 756

116

100 %

Totalt
reserverat
2012

27 145
3 022

232 409
29

33

684

48 %1

161
652

2 872

20 %

77
2 777

781

19 266

705

14 576 33
1 19 266 161
1 516 77

150781

4%

10
670

159

Rekryteringsbidrag
Studiehjälp

1 516

150

8 353 10

1 783159

11 %3

150
50

1 835

Studiehjälp

8 353

1 783

50

1 835

22 %

1 410

651

Annuitetslån
och bidrag
Studielån och bidrag

14 576

2 710

Rekryteringsbidrag
Annuitetslån och bidrag

3

Avräkningskonton
Avräkningskonton
Totalt
Totalt

1 409

3
3
939 907

332 130

50 447

939 907

35 420

332 130

445 372

50 447
47 %

35 420

403 170

445 372

Förklaring till kriterierna
1 Avser reservation utifrån de personer som missköter sina betalningar.
2 Avser reservation utifrån de trygghetsregler som finns vid återbetalning.
3 Avser reservation utifrån framtida förluster på grund av dödsfall.
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Not 4
Finansiella intäkter

tkr
2013

2012

1 970

2 584

1 530

2 046

440

538

-547

-1 093

Posten består av:
Ränteintäkter
Uppindexering återförda avgifter studiemedel
Lägre räntesatser har gjort att ränteintäkterna på räntekontot hos
Riksgälden minskat trots att saldot på räntekontot har ökat.
Finansiella kostnader
Posten består av:
Räntekostnader, anslagssparande
Räntekostnader, lån för investeringar
Övriga finansiella kostnader

-10

-27

-526

-970

-11

-97

Lägre räntesatser och minskat lån har gjort att räntekostnaderna
för lån finansierade via Riksgälden minskat.

Not 5
Återkravsintäkter

tkr
2013

2012

196 966

264 660

2013

2012

2 568 977

2 896 888

3 449 651

3 926 670

-3 354 366

-3 728 512

CSN beslutar om återkrav i de fall där en person inte har studerat i den omfattning
som studiestöd betalats ut för eller där en person haft högre inkomst under studie
tiden än vad som angetts. I samband med att CSN fattar ett beslut om återkrav på
ett utbetalt bidrag bokförs en återkravsintäkt. Återkravsintäkterna har minskat
med 67,7 mnkr vilket främst beror på att antalet återkravsbeslut var 18 700 färre
under 2013 jämfört med 2012. Antalet återkravsbeslut på grund av efterkontrollerad inkomst har nästan halverats. Antalet återkravsbeslut på grund av minskad
studieomfattning har också blivit färre.

Not 6
Ränteintäkter studielån och hemutrustningslån m.m.

tkr

Ränteintäkterna har minskat för lånetyperna annuitetslån och studielån på grund
av att räntan har sänkts med 0,2 procentenheter. För annuitetslånet har beloppet
minskat trots att antalet återbetalningsskyldiga ökat. För studielånet har antalet
återbetalningsskyldiga minskat. För lånetypen studiemedel har en skulduppräkning gjorts eftersom regleringstalet var 1,0012 under 2013. En skulduppräkning
påverkar ränteintäkterna.
Intäkter av anslag för räntesubventioner – lån i Riksgälden
Avser anslagsintäkter för räntekostnader hos Riksgälden från och med kvartal
4 år 2012 till och med kvartal 3 år 2013. Förändringen beror på att räntesatsen
har minskat från 2,15 procent 2012 till 1,87 procent 2013.
Räntekostnader studielån
Avser räntekostnader på upplånat kapital för studielån hos Riksgälden.
Förändringen beror på den sänkta räntesatsen.
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Not 7
Lämnade bidrag
Anslag 15 01 001 Studiehjälp m.m.
Periodiseringspost enligt resultaträkningen.
Summa
Anslag 15 01 002 Studiemedel m.m.
Anslag 15 01 004 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid
viss föräldrautbildning i teckenspråk. Anslagspost 1.
Anslagspost 4.2 och anslagspost 5. Disponeras av Specialpedagogiska
skolmyndigheten.
Summa

tkr
2013

2012

-16 371 666

-16 408 682

-3 474 223

-3 666 805

-198

77

-3 474 421

-3 666 728

-12 859 082

-12 697 366

-37 594

-44 017

-569

-570

-38 163

-44 587

Not 8

tkr
2013

2012

402 904

365 188

-703 581

-649 053

Studiemedel

-153 478

-171 450

Studielån

-296 415

-269 193

Annuitetslån

-171 792

-158 868

-14 112

-12 810

Hemutrustningslån

-52 058

-26 148

Övriga lånefordringar

-15 726

-10 583

Intäkter av anslag för gjorda avskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar av lånefordringar
Avskrivningar och nedskrivningar av lånefordringar har ökat med 54,5 mnkr jämfört
med 2012. Avskrivning av lånetypen studielån med hänsyn till ålder och avskrivningar av hemutrustningslån står för den största delen av ökningen. För hemutrustningslånen beror ökningen i huvudsak på att CSN efterskänkt lån för låntagare
som varaktigt utvandrat från Sverige och där vi saknat kontakt i mer än tio år.

Återkrav

Avskrivningar och nedskrivningar av lånefordringar är högre än intäkter av anslag
för gjorda avskrivningar. Detta förklaras av att anslaget endast omfattar sådana lån
som är finansierade hos Riksgälden.
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Not 9
Förändring av reservation för lånefordringar

tkr
2013

2012

-527 841

-42 630

-20

460

Reservation för osäkra fordringar har skett utifrån följande kriterier:
- de personer som missköter sina betalningar
- de trygghetsregler som finns vid återbetalning
- framtida förluster på grund av dödsfall.
För mer information om reservationen, se avsnitt Redovisningsprinciper.
Årets reservation för osäkra administrativa avgifter redovisas i not 3.
Årets förändring av reservation för osäkra fordringar:
Utlåning
Lånefordringar
Äldre lån
Studiemedel

189 673

236 501

Annuitetslån

-961 875

-838 915

Skuldsaneringslån

-10 173

-8 859

Hemutrustningslån

-2 780

-18 859

-785 175

-629 672

284 830

618 489

Delsumma
Lånefordringar med villkorad återbetalning
Studielån
Uppsagt studiemedel
Uppsagt studielån
Uppsagt annuitetslån
Delsumma
Summa utlåning

80

270

-3 507

-417

-939

-12

280 464

618 330

-504 711

-11 342

8 508

7 495

Övriga fordringar
Återkrav
Studiemedel och bidrag
Studielån och bidrag
Annuitetslån och bidrag
Rekryteringsbidrag

5 534

2 465

-36 252

-38 263

737

-52

Studiehjälp

-2 489

-2 911

Delsumma

-23 962

-31 266

828

-21

Skadestånd
Utlandsstudier
Övriga skadestånd
Delsumma
Summa övriga fordringar
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2

-1

830

-22

-23 130

-31 288

Övriga externa tjänster ökar med 4,2 mnkr 2013 jämfört med 2012 till följd av kostnader för
bland annat en kampanj för e-legitimation och ökade kostnader för interna e-utbildningar
NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
samt interaktiva guider på csn.se.
I posten Övriga driftskostnader ingår även 63,5 mnkr i kostnader för avskrivningar och för
reservation för osäkra administrativa avgifter. Totalt har CSN 445,4 mnkr i osäkra
administrativa avgifter. Beloppet har ökat med 42,2 mnkr mellan 2012 och 2013 och beror
på att det osäkra beloppet för personer som missköter sina betalningar har ökat. För
lånetypen
studielån
förklaras
ökningen
främst av att de äldre låntagarna, där hela
Osäkra
fordringar,
fördelat
på lånetyp
och kriterier
avgiftsskulden
bedöms
som
osäker,
blir
allt Kriterium
fler. För2 lånetypen
annuitetslån
förklaras
Lånetyp
Fordringar
Kriterium 1
Kriterium 3
Totalt
Andel
Totalt
procent avreserverat
ökningen främst av att fler blir återbetalningsskyldiga varje år. Denreserverat
största ökningen
osäkra administrativa avgifter inom annuitetslånet finns bland låntagare2013
i åldersgruppen 2012
upp till 29 år. Avskrivningarna uppgår till 21,3 mnkr, vilket är 1,9 mnkr mer än 2012.
Utlåning
Lånefordringar
Osäkra
administrativa avgifter, fördelat på lånetyp och kriterier
Äldre lån
Lånetyp

9 664

7 649

Studiemedel

4 006 668

562 236

734 611

Annuitetslån

129 458 731

3 151 995

5 373 086

119 193

111 056

1 390 425

422 161

Skuldsaneringslån
Hemutrustningslån

Avgifter för lånefordringar

7 649
79% 2 Kriterium
7 629 3
Övriga Kriterium
1 Kriterium

146 422

Äldre lån

79 012
fordringar
1 263 112
3 006

1 375 859

34%

1 565 532

9 788 193

8%

8 826 318

111 056

93%

100 883

571 589

41%

568 809

Totalt
reserverat
2013

231

231

Lånefordringar med
Studiemedel
villkorad återbetalning

139 221

73 161

35 285

4 417

112 863

Annuitetslån
Studielån

274
1 844001
938

174
1654
332
704

26%93

075
16 6179534

63 343

Uppsagt studiemedel
Skuldsaneringslån

63 880 513

3 879 271

1 288

1 094

29 840

1 094

4 088

7 754
3 013

81%

1 755

81%

Uppsagt studielån
Hemutrustningslån

9 619

7 754

Uppsagt annuitetslån

2 171

1 755

10 608 496

Avräkningskonton
-2 931 villkorad återbetalning
Avgifter
för lånefordringar med
Summa
utlåning
198
875
342
Studielån

447 191

Uppsagt studiemedel

116

Övriga fordringar
Uppsagt
studielån

Studiemedel och bidrag

103 884

23

83 586

2 743

Studielån och bidrag

363 153

285 060

Annuitetslån och bidrag

640 182

284 957

36 381

28 446

22 232

10 921

5

1 165 832

692 970

6

Avgifter för återkrav
Studiemedel
och bidrag
Rekryteringsbidrag
Studielån
Studiehjälp och bidrag

Annuitetslån
och bidrag
Summa återkrav

1

27 692
21942
595

232 409

4 491

289 553

80%

295 087

287 675

45%

251 423

14 576
130

211
710
055

28 681

79%

29 418

60%

1 410
235

1910266
317

651

705
703
293

8 353

1 783

3 997

3 837

156

150

4 153

3 987

200 045 327

8 841 928

3
16 862 621

94 837

2 718

Studiehjälp
Skadestånd

Totalt

3 022

29

83%

150

Summa skadestånd
Totalt

4 247 3
816

14%
15
059

86 329

1 516

Utlandsstudier

7

27 145

29

Rekryteringsbidrag

Övriga skadestånd
Avräkningskonton

1 174

73

Återkrav

Uppsagt annuitetslån

28 197
653
195
756

85%

50% 1

3

33

684

161
8 567

2 872

679 33277

781

10

159

50

1 835

3 837

96%

4 665

150

96%

152

939 907

3 987
332 130

3 200 384

28 904 933

96%
50
447
14%

4 818
35
420

445 372

28 377 092

Förklaring till kriterierna
1 Avser reservation utifrån de personer som missköter sina betalningar.
2 Avser reservation utifrån de trygghetsregler som finns vid återbetalning.
3 Avser reservation utifrån framtida förluster på grund av dödsfall.
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Not 10
Årets kapitalförändring

tkr
2013

2012

346 487

1 134 542

67 666

81 170

Årets kapitalförändring består av fyra delar:
- kapitalförändring från anslagsfinansierad verksamhet
- kapitalförändring från låneverksamhet statskapital
- kapitalförändring från övrig låneverksamhet
- kapitalförändring från låneverksamhet statskapital hemutrustningslån.
Kapitalförändringen från den anslagsfinansierade verksamheten består av årets
förändring av administrativa avgifter: aviserade, inbetalda, avskrivna och reserverade osäkra administrativa avgifter. Kapitalförändringen utgör verksamhetsutfallet i
resultaträkningens övre del.
Kapitalförändringen från låneverksamhet statskapital avser de äldre lånetyper som
en gång finansierades via statsbudgeten och som balanseras av CSN:s statskapital.
Den kapitalförändring som uppstår består till största delen av avskrivningar och
reservation för osäkra fordringar.
Kapitalförändringen från övrig låneverksamhet avser de lån som är finansierade
hos Riksgälden. Kapitalförändringen består till största delen av kapitaliserade
räntor och reservation för osäkra fordringar.
Kapitalförändring från låneverksamhet statskapital hemutrustningslån består till
största delen av ränteintäkter, avskrivningar och reservation för osäkra fordringar
på hemutrustningslånen.
Kapitalförändring anslagsfinansierad verksamhet
Reservation osäkra administrativa avgifter
Kapitalförändring statskapital
Reservation osäkra fordringar statskapital
Kapitalförändring övrig låneverksamhet
Reservation osäkra fordringar övrig låneverksamhet
Kapitalförändring statskapital hemutrustningslån
Reservation osäkra fordringar statskapital hemutrustningslån
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-42 202

-41 576

-146 713

-169 308

189 733

237 231

1 025 160

1 312 064

-714 793

-261 002

-29 583

-5 178

-2 780

-18 859
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Not 11
Immateriella anläggningstillgångar

tkr
2013

2012

43 118

46 862

293 950

293 950

1 271

0

-247 093

-232 063

-10 809

-15 029

37 320

46 857

5 461

0

42 781

46 857

Egenutvecklade datorprogram verksamhetssystem
Anskaffningsvärde
Årets egenutvecklade datorprogram
Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Bokfört värde
Pågående egenutvecklade datorprogram verksamhetssystem
Under 2013 har CSN utvecklat e-tjänsten Mina sidor så att det är möjligt att logga
in med mobilt bankID. Under året har även utvecklingsarbete kring nya e-tjänster
kopplade till återbetalning påbörjats. De nya e-tjänsterna kommer att produktionssättas i maj 2014.
Summa balanserade utgifter för utveckling
Köpta datorprogram verksamhetssystem
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Bokfört värde
Pågående köpta datorprogram verksamhetssystem

784

784

-779

-773

-5

-6

0

5

337

0

337

5

CSN har under slutet av 2013 påbörjat ett byte av tidrapporteringssystem. Från och
med mars 2014 kommer det att börja användas för personalens tidrapportering.
Summa rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
För mer information om avskrivningstider med mera, se avsnitt
Redovisningsprinciper.
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Not 12
Materiella anläggningstillgångar

tkr
2013

2012

7 313

7 998

5 797

5 135

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Anskaffningsvärde

216

662

Årets utrangeringar

Årets inköp

-1 051

0

Ackumulerade avskrivningar

-3 724

-3 374

-389

-350

Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar, utrangeringar
Årets avskrivningar, utrangeringar

964

0

8

0

Bokfört värde

1 821

2 073

Summa förbättringsutgifter på annans fastighet

1 821

2 073

Kontorsmaskiner
Anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets utrangeringar

8 396

7 414

0

1 009

-732

-27

Ackumulerade avskrivningar

-5 827

-4 715

Årets avskrivningar

-1 091

-1 123

654

11

Ackumulerade avskrivningar, utrangeringar
Årets avskrivningar, utrangeringar
Bokfört värde

44

0

1 444

2 569

Datorer och kringutrustning
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

44

44

-44

-44

0

0

11 074

11 094

1 813

0

Övriga inventarier (möbler m.m.)
Anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar, utrangeringar
Årets avskrivningar, utrangeringar
Bokfört värde

-594

-20

-8 174

-7 277

-934

-918

371

0

37

20

3 593

2 900

Under 2013 har CSN vid avyttring av materialla anläggningstillgångar gjort en reaförlust på 0,3 mnkr. Det beror till största delen på att tre kontor avvecklats och att
några kontor har bytt lokaler.
Konst från Statens konstråd
Anskaffningsvärde

455

455

Bokfört värde

455

455

5 492

5 924

Summa maskiner, inventarier, installationer m.m.
För mer information om avskrivningstider med mera, se avsnitt
Redovisningsprinciper.
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Not 13

tkr

Utlåning

2013

2012

170 677 689

167 438 885

CSN:s utlåningsfordran uppgår till 170,7 mdkr inklusive reservation för osäkra
fordringar. Den enskilt största posten är lånetypen annuitetslån som motsvarar
129 mdkr exklusive reservation för osäkra fordringar. För ytterligare information
om reservation för osäkra fordringar, se not 9.
Lånetypen studielån definieras som lånefordringar med villkorad återbetalningsskyldighet, vilket innebär att det finns ett villkor kopplat till återbetalningen. Villkoret
för denna lånetyp är att lånet ska återbetalas med ett årsbelopp som motsvarar
4 procent av den sammanlagda inkomsten enligt den senaste taxeringen. Lån som
har sagts upp till omedelbar betalning ingår också i lånefordringar med villkor.
I tabellen särredovisas lånefordringar med villkor.

Utestående fordringar avseende utlåning
2013-12-31
Lånefordringar

Ingående balans

Lånefordringar
med villkor

Totalt

2012-12-31
Lånefordringar

Lånefordringar
med villkor

Totalt

2012/2013
Förändring

125 849 744

69 286 241

195 135 984

116 742 867

74 654 925

191 397 793

3 738 192

14 464 454

0

14 464 454

14 047 975

0

14 047 975

416 479

Tillkommer
Nyutlåning
Räntefordringar

648 883

194 070

842 954

696 979

244 482

941 460

-98 507

Konverteringar

156 231

-155 061

1 171

211 292

-210 025

1 267

-97

15 269 568

39 010

15 308 578

14 956 246

34 456

14 990 702

317 876

Delsumma
Avgår
Amorteringar

-5 576 467

-5 128 250

-10 704 717

-5 248 296

-5 127 003

-10 375 299

-329 418

Avskrivningar

-391 763

-295 263

-687 027

-366 689

-268 177

-634 866

-52 161

Avlyft mellan lånetyper

-139 407

-8 146

-147 553

-208 863

-7 938

-216 801

69 248

-26 992

0

-26 992

-25 522

-23

-25 545

-1 447

-4 157

1 226

Skuldreduceringar p.g.a.
sjukdom
Avräkningskonton
Delsumma

-2 931
-6 134 630

-5 431 659

-11 569 220

-5 849 370

-5 403 141

-11 256 667

-312 553

134 984 681

63 893 592

198 875 342

125 849 744

69 286 241

195 131 827

3 743 515

-11 069 171

-16 623 771

-27 692 942

-10 439 499

-17 242 101

-27 681 600

-11 342

-785 175

280 464

-504 711

-629 672

618 330

-11 342

-493 369

Summa osäkra
fordringar

-11 854 346

-16 343 307

-28 197 653

-11 069 171

-16 623 771

-27 692 942

-504 711

Summa inkl. reservation
osäkra fordringar

123 130 335

47 550 285

170 677 689

114 780 572

52 662 470

167 438 885

3 238 804

Summa lånefordringar
Osäkra fordringar
Ingående balans
osäkra fordringar
Årets osäkra fordringar
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Ingående balans
Förändringar mellan utgående balans 2012 och ingående balans 2013 beror på att
det i utgående balans 2012 ingår avräkningskonton. Dessa återfinns i avräkningskonton i stället för i ingående balans 2013.
Nyutlåning
Nyutlåning består till största delen av årets utbetalningar av lånetypen annuitetslån
och hemutrustningslån. Under 2013 har nyutlåningen av annuitetslån ökat med 380
mnkr och 6000 personer jämfört med 2012. Lånebeloppet har höjts med 18 kr per
vecka.
Nyutlåningen av hemutrustningslån har ökat med 37 mnkr.
Räntefordringar
Räntefordringarna har minskat med 99 mnkr jämfört med 2012. För lånetyperna
studielån och annuitetslån påförs låntagaren en ränta. Obetald ränta vid årsskiftet
kapitaliseras, det vill säga läggs till kapitalskulden. Även för hemutrustningslån
påförs låntagaren en ränta. Under 2013 minskade räntefordringarna för lånetypen
studielån med 50 mnkr. Minskningen förklaras av att räntan har sänkts från 1,5
procent 2012 till 1,3 procent 2013 och att antalet återbetalningsskyldiga för den
lånetypen minskat. Fler hinner betala sin löpande ränta under året, så att ett mindre
räntebelopp kapitaliseras vid årsskiftet. Räntefordringarna för lånetypen annuitetslån har minskat med 54 mnkr till följd av räntesänkningen. Beloppet minskar trots
att antalet återbetalningsskyldiga för annuitetslån ökat.
Amorteringar
Amorteringar består av inbetalningar av kapital och kapitaliserade räntor från
låntagarna. Under 2013 ökade amorteringarna med 329 mnkr jämfört med 2012.
Ökningen beror på att gruppen återbetalningsskyldiga för lånetypen annuitetslån
ökar. Amorteringarna för lånetypen studiemedel har minskat eftersom antalet
återbetalningsskyldiga blir allt färre på denna lånetyp. Amorteringarna för lånetypen studielån är oförändrade trots att antalet återbetalningsskyldiga blivit färre. En
förklaring till detta är att låntagarnas inkomster har ökat. För lånetypen studielån
ligger inkomsten till grund för återbetalningen. Amorteringarna för uppsagt studielån har ökat med 1,3 mnkr.
Avskrivningar
Avskrivningar består till största delen av avskrivningar av kapital och kapitaliserade
räntor. Avskrivningarna har ökat med 52 mnkr jämfört med 2012. Avskrivning av
lånetypen studielån med hänsyn till ålder och avskrivning av hemutrustningslån står
för den största delen av ökningen. För hemutrustningslånen beror ökningen i huvudsak på att CSN efterskänkt lån för låntagare som varaktigt utvandrat från Sverige
och där vi saknat kontakt i mer än tio år.
Avlyft mellan lånetyper
Denna post avser avlyft till eller från återkravsfordran. Avlyften har minskat med
69 mnkr jämfört med 2012. Detta förklaras främst av att antalet återkravsbeslut på
grund av efterkontrollerad inkomst nästan har halverats. Antalet återkravsbeslut på
grund av ändrad studieomfattning har också blivit färre.
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Not 14

tkr
2013

2012

959 072

947 141

Administrativa avgifter inkl. reservation

494 535

469 071

Återkravsfordringar inkl. reservation

462 539

476 055

166

231

1 832

1 784

Övriga fordringar
Posten består av:

Skadeståndsfordringar inkl. reservation
Övriga kortfristiga fordringar

Not 14
Utestående
fordringar avseende administrativa avgifter och återkrav1
Övriga fordringar
Posten består av:

2013-12-31
Administrativa
avgifter

Administrativa
Ingående balansavgifter inkl. reservation
872 235

2012-12-31
Återkrav

Totalt

Administrativa
avgifter

1 155 381

2 027 616

791 071

Återkrav

Återkravsfordringar

0

466 428

0

353 833

353 833

1

Utestående fordringar avseende administrativa avgifter och återkrav
Räntefordringar

439 2013-12-311 826

-1 171Administrativa

Konverteringar
Ingående
balans
Delsumma

465 697

Tillkommer
Avgår
Debiterade avgifter
Återkravsfordringar
Inbetalda
avgifter
Räntefordringar
Amorteringar
Konverteringar återkrav

Avskrivningar

-368 750
0
-21 113

Delsumma

Avlyft mellan lånetyper

Avgår
Avräkningskonton
Inbetalda avgifter
Amorteringar återkrav
Delsumma
Avskrivningar
Summa
övriga
fordringar
Avlyft mellan
lånetyper
Avräkningskonton

-8 164
3
-398 025
939 907

Delsumma
Osäkra fordringar

Ingående
Summa
övrigabalans
fordringarosäkra
fordringar

Osäkra fordringar
Årets osäkra fordringar
Ingående balans osäkra fordringar
Årets
osäkra fordringar
Summa
osäkra

fordringar 2,3

Summa osäkra fordringar

2,3

Summa inkl. reservation
Summa
inkl.fordringar
reservation osäkra fordringar
osäkra

-403 170
-42 202
-445 372
494 535

avgifter
872355
235

1 109 271 4941 535
900 343

469
127 071
274

466 428
0
439
-333
-1
171

-6 198

465 697

-5 281

1 826
-333
0

0

488 810

488 810

-134 978

6 674

-4 409
2012/2013
Förändring

471 551

2 265

538
0
-1 267

355 658

-13 445

821 355

0
3 -368 750
-368 750
0
0 208 -333 729
-345
-743 232 -333 729
-21 113
-6 198
-27 311
1-8165
105 739 -13 445
164 832
-5 2281
3
0
3
-398 025

-345 208

-743 232

939 907

1 165 832

2 105 739

-679 332

-1 082 503

-23 961 -679 332-66 163-1 082 503

-403 170
-42 202

-703 293

-445 372

-5 124

466 428

729 -1 171
-27 311

-23 961

-66 163

-1 148 665

-703 293

-1 148 665

494462
535 539 462 539
957 074 957 074

231

1 832
471 551

0 353 833
-368 750 353 833 -364 2470
729

476 055

166
0

538
2012-12-31
Totalt Administrativa
-1 267
avgifter
071
3552 027 616 470791
822

0

462 539
471 551

2 265
0 Återkrav -1 171

658 1 155 381821

947 141

Förändring

Återkravsfordringar inkl. reservation
466 428

2012/2013

959 072

Totalt

Skadeståndsfordringar
inkl. reservation
Tillkommer
Övriga
kortfristiga fordringar
Debiterade avgifter

tkr
2012

2013

-19 249

470 822

-6 163

6
-364 247

6 136
Återkrav

0

-1 267Totalt

1494
109 271
947

1 900 343
965 769

0
488 810 0
6 136
-438 967
0

-5 834

494 947

6

-389 653
872 241

-361 594

-41-361
576
594

-41 576

-403 170

-403 170

071
469469
071

105 238
97

6 674

-5 834

1 155 387

-648 067
-31
266
-648 067
-31 266

-679 332
-679 332

476 055
476
055

-4 409

-25 082

-2 229

-10 199

-3 246

-838 483

1 155
387
-4 036

-5 124

-438 967-1 267

-448 831

872 241
-6 163

127414
274
-144

-134503
978
-4

6

06

-438 967
-448
831

97

488 810
-364 247

965 769
0
0
12
-364 247
-438 967
-838 483
-25 082
2 027 628
-10 199
12

-4 036

-389 6530
-19 249

471 551

1 784

2 027 628

-1 009 661

-72 842
-1 009 661

-72 842

-1 082 503

-1 082 503

945 125
945 125

-144 414

18
-4 503

105251
238
95
-2 229

78-3111
246
18

95 251
78 111

-72 842
6-72679
842
6 679

-66 163
-66 163

948
1111948

1 För mer information, se avsnitt Återbetalnings- och återkravsverksamhet.
2 För mer information om reservation för osäkra administrativa avgifter, se not 3.
3 För mer information om reservation för osäkra återkrav, se not 9.

Ingående balans
Förändringar mellan utgående balans 2012 och ingående balans 2013 beror på att
det i utgående balans 2012 ingår avräkningskonton. Dessa återfinns i
avräkningskonton i stället för i ingående balans 2013.
Debiterade avgifter
Debiterade avgifter består till största delen av expeditionsavgifter,
påminnelseavgifter och tilläggsavgifter. De debiterade avgifterna minskade med 5
mnkr under 2013 jämfört med 2012. Förklaringen till detta är att det finns 2 000
färre lån och att det har fattats 18 700 färre återkravsbeslut under 2013 jämfört
med 2012.
Återkravsfordringar
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2013

2012

166

231

1 832

1 784

Ingående balans
Förändringar mellan utgående balans 2012 och ingående balans 2013 beror på att
det i utgående balans 2012 ingår avräkningskonton. Dessa återfinns i avräkningskonton i stället för i ingående balans 2013.
Debiterade avgifter
Debiterade avgifter består till största delen av expeditionsavgifter, påminnelse
avgifter och tilläggsavgifter. De debiterade avgifterna minskade med 5 mnkr under
2013 jämfört med 2012. Förklaringen till detta är att det finns 2 000 färre lån och
att det har fattats 18 700 färre återkravsbeslut under 2013 jämfört med 2012.
Återkravsfordringar
CSN beslutar om återkrav i de fall där en person inte har studerat i den omfattning
som studiestöd betalats ut för eller där en person haft högre inkomst under studietiden än vad som angetts. Återkravsfordringarna har minskat med 135 mnkr vilket
beror på färre återkravsbeslut. Antalet beslut om återkrav på grund av efterkontrollerad inkomst har nästan halverats. Antalet beslut om återkrav på grund av minskad
studieomfattning har också blivit färre.
Inbetalda avgifter
De inbetalda avgifterna ökade med 5 mnkr under 2013 jämfört med 2012. Det är
främst inbetalda påminnelseavgifter efter kronofogdekrav som står för ökningen.
Amorteringar återkrav
Amorteringar av återkrav består av inbetalningar av kapital och bidrag från lån
tagarna. Under 2013 har amorteringarna på återkrav minskat med 105 mnkr.
Minskningen beror på att CSN har fattat färre beslut om återkrav.
Skadeståndsfordringar
CSN har skadeståndsfordringar som uppgår till 4 mnkr före reservation för osäkra
fordringar. Dessa fordringar anses vara relativt svåra att driva in, eftersom flera av
de betalningsskyldiga i dag saknar tillgångar eller inkomster.
Övriga kortfristiga fordringar
Posten består till största delen av periodisering av inbetalningar via Kronofogdemyndigheten avseende indrivning från låntagare.
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Not 15
Periodavgränsningsposter, tillgångar

tkr
2013

2012

18 011

18 060

17 475

17 650

Posten består av:
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter

240

191

Övriga upplupna intäkter

296

219

2013

2012

308 381

302 622

0

0

-4 761 566

-5 394 011

4 761 566

5 394 011

Periodavgränsningsposterna består till största delen av leverantörsfakturor som
CSN har fått under 2013 men som avser 2014. De största posterna är lokalhyror 8,7
mnkr och licensavgifter/programvaror 7,2 mnkr.

Not 16
Avräkning med statsverket

tkr

Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel (-)
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+)
Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel (+)

0

0

Fordringar/skulder avseende uppbörd

0

0

1 385

7 794

20 329 660

21 805 610

-20 330 799

-21 812 018

246

1 385

-14 235

-15 718

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag (+)
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till
icke räntebärande flöde (-)
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag (+)
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-)
Återbetalning av anslagsmedel (+)

294 364

322 427

-328 951

-327 438

4 427

6 494

-44 395

-14 235

Ingående balans

18 873

22 178

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln (-)

-3 279

-3 305

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte redovisats mot anslag

15 594

18 873

298 608

233 953

-82

-11

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans
Minskning av belopp under utredning
Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+)

27 625 148

27 260 211

Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-)

-43 154 044

-43 614 052

15 569 234

16 418 007

0

500

338 864

298 608

-1 928

-2 010

336 936

296 599

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar (+/-)
Betalningar hänförbara till övrigt (+/-)
Saldo
Belopp under utredning
Övriga fordringar på statens centralkonto
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Not 17

tkr
2013

2012

121 384

85 317

2013

2012

3 444 093

4 194 535

4 194 535

4 121 687

-711 690

-816 307

-260

-536

Räntekontokredit i Riksgälden
CSN har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgälden.
Kreditutrymmets storlek är 75 mnkr (enligt CSN:s regleringsbrev för 2013).
Räntekonto

Not 18
Statskapital

tkr

De äldre typerna av studielån som CSN administrerar belastade vid utbetalningstillfället statsbudgeten. Fordringar som avser dessa lån balanseras av CSN:s statskapital. Från och med 2012 görs utbetalningar av lån för hemutrustning via anslag.
Detta innebär att lånefordringar som avser hemutrustningslån också balanseras av
ett statskapital.
Ingående balans statskapital
Statskapital studiemedel
Statskapital allmänna studielån
Statskapital hemutrustningslån

-38 492

889 691

-750 442

72 848

3 444 093

4 194 535

-197 540

-189 873

-780

-976

Uppindexering studiemedel

3 225

145 080

Överföring till skuldsanering

-2 215

-2 983

Summa årets förändring statskapital
Utgående balans statskapital
Förändringen beror dels på dispositionen som gjordes innevarande år av den
kapitalförändring som redovisades i resultaträkningen 2012, dels på amorteringarna innevarande år. För hemutrustningslånen beror förändringen även på årets
utbetalningar.
Förändringen består av:
Avskrivningar
Premier studiemedel

-402

-804

Ränteintäkter hemutrustningslån

Upplupna räntor äldre lån

20 970

0

Reservation för osäkra fordringar

218 372

166 834

41 631

117 278

-21 635

-9 905

-755 983

-924 216

106 207

69 255

-120 662

-131 075

Disposition föregående års resultat
Årets konvertering till andra låneformer
Årets inleverans till statsbudgeten
Årets utbetalningar av hemutrustningslån
Årets inleverans till statsbudgeten av hemutrustningslån
Omföring av lånefordran hemutrustningslån från balanserad
kapitalförändring låneverksamhet

0

-84 796

Lösen av lån hos Riksgälden för hemutrustningslån

0

1 036 307

Årets förändring

-792 073

-44 429

Summa förändring av statskapital totalt

-750 442

72 848

Dispositionen visar en avvikelse jämfört med föregående års kapitalförändring avseende statskapital (se not 10). Skillnaden beror till största delen på att överföring till
skuldsaneringslån (som redovisas i balansräkningen som överföring mellan två fordransposter under Utlåning) har disponerats som en reducering under Statskapital.
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Not 19
Balanserad kapitalförändring

tkr
2013

2012

-15 099 763

-14 042 450

-14 042 450

-10 047 646

Balanserad kapitalförändring består av kapitalförändring övrig låneverksamhet
och kapitalförändring anslagsfinansierad verksamhet.
Ingående balans
Föregående års kapitalförändring

1 092 911

-1 689 125

Årets inleverans till statsbudgeten

-2 150 224

-2 390 475

0

84 796

-15 099 763

-14 042 450

-14 471 927

-10 431 746

Omföring av lånefordran hemutrustningslån till statskapital
Utgående balans
Den kapitalförändring som redovisades i resultaträkningen för 2012 har inte i sin
helhet förts till posten Balanserad kapitalförändring. Kapitalförändringen uppgick
till 1 135 mnkr för 2012.
Till posten Balanserad kapitalförändring har det förts 1 093 mnkr, medan 42 mnkr
förts till CSN:s statskapital.
Övrig låneverksamhet
Ingående balans
Föregående års kapitalförändring

1 053 318

-1 734 502

Årets inleverans till statsbudgeten

-2 150 224

-2 390 475

0

84 796

-15 568 833

-14 471 927

429 477

384 100

Omföring av lånefordran hemutrustningslån till statskapital
Utgående balans
Dispositionen visar en avvikelse jämfört med föregående års kapitalförändring
avseende övrig låneverksamhet (se not 10). Skillnaden beror till största delen på att
överföring till skuldsaneringslån (som redovisas i balansräkningen som överföring
mellan två fordransposter under Utlåning) har disponerats som en ökning under
Kapitalförändring övrig låneverksamhet.
Anslagsfinansierad verksamhet
Ingående balans
Föregående års kapitalförändring
Utgående balans

39 594

45 377

469 071

429 477
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Not 20

tkr
2013

2012

28 330

14 875

Ingående balans

12 054

13 742

Utbetalda pensioner

Avsättningar
Avsättningarna har ökat med 13,5 mnkr under 2013. Ökningen beror på att den
personalneddragning som CSN genomfört har medfört nya avsättningar för avvecklingslöner och särskilda pensionsersättningar.
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

-5 487

-6 427

Nya avsättningar

4 009

4 739

Utgående balans

10 576

12 054

10 576

12 054

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser har minskat med 1,5 mnkr
och avser avsättningar för pensionsersättning och delpensioner inklusive löneskatt.
Nya avsättningar är lägre än utbetalda pensioner, vilket minskar avsättningarna.
Under året har en ny delpension och fyra pensionsersättningar beviljats.
Summa avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Avsättningar lön och engångspremier
Ingående balans
Utbetalt avseende avveckling

2 783

3 042

-261

-3 224

Nya avsättningar

14 458

2 965

Utgående balans

16 980

2 783

Avsättningarna för avvecklingslöner och engångspremier vid avveckling har ökat
med 14,2 mnkr på grund av nya avsättningar till följd av den personalneddragning
som CSN har genomfört.
Nya avsättningar består av nya avvecklingslöner på 11,8 mnkr och tre nya avsättningar för engångspremier inklusive särskild löneskatt för uppsägningar. Dessa
uppsägningar gäller anställda som är i åldern 55-61 år när anställningen avslutas.
Avsättning till Trygghetsstiftelsen
Ingående balans

38

110

-246

-1 076

Nya avsättningar

982

1 004

Utgående balans

774

38

17 754

2 821

Utbetalt avseende omställning och kompetensväxling

Avsättningarna till Trygghetsstiftelsen har ökat med 0,7 mnkr under 2013. Det har
gjorts nya avsättningar på 1,0 mnkr och 0,2 mnkr har betalats ut. Utbetalt belopp
har använts till utbytestjänstgöring och till en delpension.
Summa övriga avsättningar
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Not 21
Lån i Riksgälden

tkr
2013

2012

48 432

53 861

53 861

70 180

8 111

1 102

-13 540

-17 421

48 432

53 861

182 431 583

176 449 266

176 449 266

170 153 122

14 390 862

14 019 018

Låneram för lån till anläggningstillgångar är 140 mnkr (enligt CSN:s regleringsbrev
för 2013).
Anläggningstillgångar
Ingående balans
Nya lån
Amorteringar
Utgående balans
Övriga krediter i Riksgälden
Låneram för lån till studielån är 183 600 mnkr (enligt CSN:s regleringsbrev för
2013).
Studielån
Ingående balans
Nya lån
Amorteringar
Utgående balans

-8 408 545

-7 722 873

182 431 583

176 449 266

Hemutrustningslån
Ingående balans

0

1 037 450

Amorteringar

0

-1 037 450

Utgående balans

0

0

Lånet för hemutrustningslån har från och med 2012 avslutats i Riksgälden på grund
av byte av finansieringsmodell .
Övriga krediter i Riksgälden består enbart av upplånat kapital. Tabellen i avsnitt
Redovisningsprinciper, som avser redovisning av CSN:s låneverksamhet, innehåller
även kapitaliserade räntor.

Not 22
Skulder till andra myndigheter

tkr
2013

2012

861 257

958 926

Saldot består till största delen av räntefaktura från Riksgälden avseende studielån
kvartal 4 år 2013 på 848 mnkr, vilket är totalt 96 mnkr mindre än budgetåret 2012.
Räntekostnaden har minskat huvudsakligen på grund av lägre ränta hos Riksgälden.
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Not 23
Periodavgränsningsposter, skulder
Upplupna löner inklusive sociala avgifter
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Upplupna övriga kostnader
Periodavgränsningsposterna består till största delen av semesterlöneskuld och
andra upplupna personalrelaterade kostnader.
Förändringen mellan åren består till största delen av upplupen kostnad avseende
maskintjänster på 3 mnkr.

Not 24
Anslagskredit
15 01 001 anslagspost 1 Studiehjälp m.m.
Utnyttjad kredit på 4,1 mnkr ryms inom medgiven anslagskredit på 173,6 mnkr.
15 01 003 anslagspost 1 Studiemedelsräntor
Utnyttjad kredit på 15,1 mnkr ryms inom medgiven anslagskredit på 171,5 mnkr.
15 01 003 anslagspost 2 Avskrivningar
Utnyttjad kredit på 1,1 mnkr ryms inom medgiven anslagskredit på 20,3 mnkr.

Not 25
Inkomster mot anslag
15 01 006 Centrala studiestödsnämnden m.m.
Enligt regleringsbrevet för 2013 ska samtliga inbetalda avgifter redovisas som
inkomst mot anslag 15 01 006 anslagspost 1. Dessa ska bidra till verksamhetens
finansiering.
De inbetalda avgifterna och uppläggningsavgifterna uppgår till 442,6 mnkr.
De består av 35 procent expeditionsavgifter, 44 procent påminnelseavgifter och
17 procent uppläggningsavgifter samt 4 procent övriga administrativa avgifter.

Not 26
Avräkning mot CSN:s förvaltningsanslag
CSN:s förvaltningsanslag har avräknats med uttag av sparad semester på 3,3 mnkr
avseende den ackumulerade semesterlöneskulden per den 31 december 2008.
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tkr
2013

2012

44 236

40 321

2 841

2 885

35 095

34 295

6 300

3 141

NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 27
Väsentliga avvikelser från tilldelade belopp i anslagsredovisningen
15 01 006 anslagspost 1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.
Överskottet är en följd av att CSN gör nödvändiga anpassningar i verksamheten för
att möta de kostnader som kommande systemförnyelse medför.
15 01 002 anslagspost 1 Studiebidrag, generellt
CSN:s prognoser överensstämmer relativt väl med utfallet. Att det tilldelade beloppet blev högt beror sannolikt på att de utbildningssatsningar som genomförts inte
genererat lika många nya utbildningsplatser som det anslagits pengar för.
15 01 002 anslagspost 2:2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller
3-årig gymnasieutbildning
CSN:s prognoser överensstämmer relativt väl med utfallet. Det tilldelade beloppet
har varit högt de senaste åren.
15 01 004 anslagspost 1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och
elever vid Rh-anpassad utbildning
Avvikelsen mellan tilldelat belopp och utfall beror på att antalet elever med Rgbidrag är färre. Det utbetalda genomsnittsbeloppet per individ minskade 2013 som
en följd av att Örebro kommun ordnat med billigare boenden.
13 01 005 anslagspost 1 Hemutrustningslån
Avvikelsen mellan tilldelat belopp och utfall beror på att antalet kommunmottagna
flyktingar har blivit mindre än beräknat och att antalet individer som ansökt om lån
minskat beroende på kommunernas svårigheter att frigöra bostäder.

Not 28

tkr
2013

2012

Inbetalningar redovisade mot inkomsttitlar

4 761 566

5 394 011

Inleverans av årets löpande räntor enligt resultaträkningen

1 711 488

1 938 340

Inleverans av tidigare års räntor och kapital enligt balansräkningen

3 050 077

3 455 671

Not 29
Kostnader enligt resultaträkningen

tkr
2013

2012

-800 399

-820 266

34 534

36 874

Justeringar
Avskrivningar
Realisationsförlust
Reservation osäkra administrativa avgifter
Kostnader enligt finansieringsanalysen

299

16

42 202

41 576

-723 364

-741 800

CSN:S ÅRSREDOVISNING 2013

121

NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 30

tkr
2013

2012

Intäkter av anslag enligt resultaträkningen

291 085

319 121

Intäkter av anslag enligt finansieringsanalysen

291 085

319 121

2013

2012

Not 31

tkr

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt resultaträkningen

531 288

536 999

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt finansieringsanalysen

531 288

536 999

Not 32

tkr
2013

2012

Intäkter av bidrag enligt resultaträkningen

1 521

1 155

Intäkter av bidrag enligt finansieringsanalysen

1 521

1 155

Not 33

122

tkr
2013

2012

Finansiella intäkter enligt resultaträkningen

1 970

2 584

Övriga intäkter enligt finansieringsanalysen

1 970

2 584
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Tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysningar

Arvoden, lön och skattepliktig ersättning till CSN:s insynsråd, tusen kronor
Namn
Gellerbrant Hagberg,
Christina
generaldirektör,
ordförande
Brännberg, Conny
ledamot
Elftorp, Jan
ledamot
Gemmel, Lisa
ledamot
Hedlund, Lena
ledamot
Hällegårdh, Birgitta
ledamot
Miljand, Mats
ledamot
Nilsson, Joakim
ledamot
Westlund, Elvy
ledamot
Thapper, Karin
ledamot
Dibrani, Adnan
ledamot
Durakovic, Elma
ledamot
Ehlin Kolk, Maria
ledamot
Sarbäck, Staffan
ledamot
Scheele, Björn
ledamot
Åkerman, Katarina
ledamot

Övriga uppdrag
Forskarskattenämnden, ordförande
Bolagsverkets insynsråd, ledamot
Universitets- och högskolerådets styrelse,
ledamot
Arbetsgivarverkets styrelse, ledamot
Nämnden för Hemslöjdsfrågor, vice ordförande

2013

2012

11365
365

11309
309

4

4

Inga övriga uppdrag

6

6

Svenska Unescorådet, ledamot

0

4

HEBA Fastighets AB, ledamot

2

0

Inga övriga uppdrag

3

3

Inga övriga uppdrag

0

8

Inga övriga uppdrag

2

8

Myndigheten för yrkeshögskolan, ledamot

2

8

EU-myndigheten CEDEFOP,
ledamot
Inga övriga uppdrag

8

8

3

6

Inga övriga uppdrag

4

0

Inga övriga uppdrag

4

0

Inga övriga uppdrag

4

0

Inga övriga uppdrag

3

0

Inga övriga uppdrag

6

0

1 416

1 364

Summa arvoden, lön och skattepliktig ersättning
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CSN:S ÅRSREDOVISNING 2013

125

INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Intern styrning och kontroll
CSN:s verksamhet lyder under förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Av förordningen
framgår det att arbetet med intern styrning och kontroll syftar till att med rimlig säkerhet se till att
verksamheten bedrivs effektivt enligt gällande rätt och förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap
i Europeiska unionen (EU), att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att
myndigheten hushållar väl med statens medel. I detta avsnitt görs en bedömning av CSN:s interna
styrning och kontroll.

CSN:s arbetsprocess för intern
styrning och kontroll 2013
I CSN:s arbetsordning18 står det att verksamheten
organiseras utifrån processer och att dessa ansvars
mässigt inordnas i linjeorganisationen. Arbetet med
intern styrning och kontroll följer samma verksamhetsoch ansvarsstruktur. Det innebär att respektive chef
ansvarar för genomförande och resultat. En gemensam
modell och metod har tagits fram i syfte att stödja
cheferna i deras arbete med att säkerställa att CSN uppfyller kraven på riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation. I modellen värderas riskernas
sannolikhet och konsekvens.
CSN följer tertialvis upp riskerna vid myndighetens
resultatuppföljningar. CSN:s strategiska risker följs upp
av myndighetsledningen, medan övriga risker följs upp
av respektive avdelningschef.
CSN:s ledning bedömer och fastställer de strategiska
riskerna. Bedömningen görs utifrån ett myndighets
perspektiv och innehåller analys, värdering och prio
ritering av de risker och kontrollåtgärder som har
identifierats. Denna bedömning utgör sedan grunden
för myndighetsledningens ställningstagande om den
interna styrningen och kontrollen är betryggande eller
inte.

Identifierade risker
Vid ingången av 2013 hade CSN åtta risker med höga
värden. Samtliga risker avser kärnverksamheten och dess
stödprocesser. På en övergripande nivå kan riskerna delas
in i två delar:
• risk för felaktiga utbetalningar vid tilldelning av
studiestöd och hemutrustningslån
• risk för att utlånade studiestöd och hemutrustningslån
inte betalas tillbaka.

18
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Även om CSN:s arbete med intern styrning och kontroll
fokuserar på risken att ekonomiska värden går förlorade,
utgår det också från andra viktiga värden som service,
tillgänglighet, effektivitet och rättssäkerhet. Dessa värden
är centrala delar i myndighetens mål och i den löpande
verksamheten. Därför görs det kontinuerligt ansträngningar för att förbättra kvaliteten i ärendehandläggning
och kundservice.
CSN arbetar aktivt med att förhindra felaktiga utbetalningar av studiestöd. En betydande del av det arbetet
syftar till att skapa förbättrade möjligheter för skolor att
rapportera uppgifter om studerande och för studerande
att lämna rätt uppgifter.
CSN vidtar också åtgärder för att begränsa risken att
utlånade studiestöd och hemutrustningslån inte betalas
tillbaka. Myndigheten har lagt särskilt fokus på återbetalning av lån från personer som är bosatta utomlands. Det
finns dock brister i CSN:s uppföljning och prognoser
inom återbetalningsområdet, vilket gör att myndigheten
har svårt att bedöma om åtgärderna är de mesta effektiva.
CSN har under året vidtagit åtgärder som resulterat i
att riskerna har lägre värde vid utgången av 2013.

Bedömning
CSN har gjort riskanalyser inom samtliga processer som
är avgörande för att uppfylla myndighetens mål. Samtliga identifierade risker anses vara riktigt bedömda och
under kontroll.
CSN:s ledning bedömer att den interna styrningen
och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

BILAGA – PUBLICERADE RAPPORTER

Bilaga – publicerade
rapporter
Publicerade rapporter och statistikpublikationer från CSN
Titel

Diarienummer

Beviljning av studiestöd 2012/13 (UF 70 SM 1302)

2013-522-8606

Höjning av fribeloppet 2011. Preliminär analys

2012-100-7845

Kommenterad statistik avseende låntagare som befinner sig utomlands.
Utvecklingen under första halvåret 2013.

2012-100-7845

Kundernas upplevelse av Centrala studiestödsnämndens service och verksamhet.
Kundundersökning februari–mars 2013

2013-2189-4851

Studerande kvinnors och mäns upplevelse av sin hälsa

2012-100-4620

Studiestödet 2012

2012-100-7845

Studiestödsstatistik 2012. Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare.

2013-522-3199

Återbetalning av studiestöd 2012 (UF 70 SM 1301)

2013-211-942
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BESLUT OM ÅRSREDOVISNING

Beslut om årsredovisning
Årsredovisningen har fastställts genom generaldirektörens beslut den 17 februari 2014.
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Jag bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

Christina Gellerbrant Hagberg,
generaldirektör för CSN
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