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Konsekvensutredning med anledning av förslag till 

ändring av Centrala studiestödsnämndens föreskrifter 

och allmänna råd (CSNFS 2001:3) om återbetalning av 

studielån tagna efter den 30 juli 2001 
 

1. Sammanfattning 

Riksdagen beslutade den 26 maj 2021 att ändra vissa åldersgränser i 

studiestödslagen (1999:1395). Ändringarna innebär att den övre åldersgränsen 

för rätt till studiemedel höjs med fyra år till 60 år, att tiden för återbetalning 

höjs på motsvarande sätt till 64 år och att tidpunkten för avskrivning av 

eventuellt återstående skuld höjs till 71 år. Åldersgränserna höjs för att anpassa 

studiestödet till en förändrad arbetsmarknad och justerade pensionsrelaterade 

åldersgränser. 

De ändrade återbetalningsreglerna träder i kraft den 1 januari 2022 och innebär 

att det införs ett nytt lånesystem – annuitetslån utbetalda fr.o.m. 1 januari 2022. 

Låntagare som tar lån enligt det nya systemet och samtidigt har studielån inom 

något av de äldre lånesystemen kommer få möjlighet att ändra 

betalningsvillkoren och betala tillbaka lånen helt enligt de nya villkoren. 

Regeringen har bemyndigat Centrala studiestödsnämnden (CSN) att meddela 

föreskrifter om hur en ansökan om ändrade betalningsvillkor ska göras och vid 

vilken tidpunkt en sådan ansökan senast ska göras. Med anledning av 

bemyndigandet föreslår CSN nya föreskrifter, som även omfattar möjligheten 

att ansöka elektroniskt via CSN:s webbplats. 

De nya föreskrifterna kommer tas in i CSN:s föreskrifter (CSNFS 2001:3) om 

återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni 2001 (annuitetslån). 

Föreskrifterna kommer efter ändringen att omfatta både annuitetslån utbetalda 

t.o.m. 31 december 2021 och annuitetslån utbetalda fr.o.m. 1 januari 2022. 

CSN föreslår även vissa tillägg i nuvarande föreskrifter för att möjliggöra 

elektroniska ansökningar om ändrade lånevillkor och sammanläggning av lån 

(gäller villkorsändringar för lån tagna före den 1 juli 2001 till annuitetslån). 

http://www.csn.se/
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De föreslagna ändringarna innebär sammantaget att föreskrifterna 

moderniseras och blir enhetliga för ansökningar om ändrade lånevillkor, 

sammanläggning och ändrade betalningsvillkor. 

CSN föreslår föreskrifter med följande innebörd. 

• I nuvarande föreskrifter (8 kap. 1 § och 9 kap. 1 § CSNFS 2001:3) görs 

ett tillägg som möjliggör elektronisk ansökan om ändrade lånevillkor och 

sammanläggning av lån. Möjligheten att ansöka manuellt på CSN:s 

blankett kvarstår oförändrad. 

 

• Det införs ett nytt kapitel 10 i CSNFS 2001:3 med föreskrifter om 

ändrade betalningsvillkor. 

En ansökan om ändrade betalningsvillkor ska göras på den manuella 

eller elektroniska blankett som CSN bestämmer. En manuell ansökan 

ska vara undertecknad av låntagaren. Vid elektronisk ansökan ska den 

webbplats som CSN anvisar användas. En elektronisk ansökan ska 

skrivas under med hjälp av en e-legitimation som ställts ut av en sådan 

utfärdare som CSN godtar. 

Sista dag för att ansöka om ändrade betalningsvillkor är den 30 

november året innan de ändrade villkoren ska börja gälla. 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden till de ändrade åldersgränserna framgår av regeringens proposition 

Bättre studiestöd högre upp i åldrarna (2020/21:122). Syftet med ändringarna 

är att underlätta vidareutbildning och omskolning högre upp i åldrarna samt att 

anpassa studiestödet till justerade pensionsrelaterade åldersgränser. 

Ändringarna innebär att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel (bidrag 

och lån) för studier på exempelvis högskola och universitet, höjs från 56 till 60 

år. Nedtrappningen av rätten att låna pengar, den så kallade lånetrappan, börjar 

vid 51 år och slutar vid 60 år. Även den övre åldersgränsen för rätt till 

studiestartsstöd, ett bidrag som kan betalas ut för studier på grundskole- eller 

gymnasienivå, höjs från 56 till 60 år. 

Ändringarna innebär också att vissa åldersgränser som rör återbetalning och 

avskrivning av studielån höjs på motsvarande sätt, det vill säga med fyra år. 

Återbetalningstiden ska vara 25 år eller det lägre antal år som återstår till 

utgången av det år då låntagaren fyller 64 år. Tidpunkten för avskrivning av 

eventuellt kvarstående skuld ska vara utgången av det år då låntagaren fyller 71 

år. 

Lagändringarna om studiemedel, lånetrappan och studiestartsstöd börjar gälla 

den 1 oktober 2021. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 januari 2022. 

De ändrade återbetalningsreglerna innebär dessutom att det införs ett nytt 

lånesystem – annuitetslån utbetalda fr.o.m. 1 januari 2022. Med anledning av att det 

införs ett nytt lån kommer de låntagare som har lån inom något av de äldre 

lånesystemen och tar nya annuitetslån utbetalda fr.o.m. 1 januari 2022 kunna 

ändra betalningsvillkoren för de äldre lånen och betala tillbaka hela lånet enligt 

de nya reglerna. För att närmare reglera hur en sådan ansökan ska göras och 

inom vilken tid föreslår CSN nya föreskrifter, som även omfattar möjligheten 

att ansöka elektroniskt via CSN:s webbplats.  

Samtidigt ser CSN över befintliga föreskrifter om ändrade lånevillkor och 

sammanläggning (gäller villkorsändringar för lån tagna före den 1 juli 2001 till 

annuitetslån) för att möjliggöra elektroniska ansökningar även i dessa fall. 

 

3. Bemyndiganden 

De bemyndiganden som nu är av intresse finns i punkt 3, 3 a och 4 i 

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen 

(2000:655), i dess lydelse enligt SFS 2021:477. 

Punkt 3 a innehåller ett nytt bemyndigande för CSN att meddela föreskrifter 

om hur en ansökan om ändrade betalningsvillkor enligt punkt 5 i 
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ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2021:475) om ändring 

i studiestödslagen (1999:1395) ska göras och vid vilken tidpunkt en sådan 

ansökan senast ska göras. Enligt nämnda punkt 5 kan den som har beviljats 

studielån eller återbetalningspliktiga studiemedel enligt studiestödslagen 

(1973:349) eller lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa 

eller som har beviljats studielån för tid under perioden 1 juli 2001–31 december 

2021 och som tar emot studielån för tid efter den 31 december 2021 begära att 

lånen betalas tillbaka enligt de nya bestämmelserna för beräkning av 

återbetalningstid och avskrivning på grund av ålder. De ändrade 

betalningsvillkoren ska börja tillämpas vid kalenderårsskiftet året närmast efter 

det år då låntagaren begärt ändrade betalningsvillkor. 

Punkt 3 och 4 innehåller befintliga bemyndiganden, som nu får några språkliga 

justeringar, avseende ändrade villkor för äldre lån. 

Enligt punkt 3 får CSN meddela föreskrifter om hur en ansökan om ändrade 

betalningsvillkor enligt punkt 9 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 

till studiestödslagen (1999:1395) ska göras och vid vilken tidpunkt en sådan 

ansökan senast ska göras. Enligt nämnda punkt 9, i dess lydelse enligt SFS 

2021:475, kan den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga 

studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349) eller lagen (1983:1030) om 

särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa begära att lånet efter den 1 juli 2001 ska 

betalas tillbaka enligt bestämmelserna i studiestödslagen (1999:1395) i lydelsen 

före den 1 januari 2022. 

Enligt punkt 4 fjärde stycket får CSN meddela föreskrifter om hur en ansökan 

om sammanläggning av lån enligt punkt 10 i ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska göras och vid 

vilken tidpunkt en sådan ansökan senast ska göras. Enligt nämnda punkt 10, i 

dess lydelse enligt SFS 2021:475, kan den som har beviljats studielån eller 

återbetalningspliktiga studiemedel enligt både studiestödslagen (1973:349) och 

studiestödslagen (1999:1395) i lydelsen före den 1 januari 2022 begära att lånen 

läggs samman och att det sammanlagda lånet betalas tillbaka enligt 

bestämmelserna i studiestödslagen (1999:1395) i lydelsen före den 1 januari 

2022. 

CSN bedömer att nedanstående förslag ryms inom de bemyndiganden som 

regeringen meddelat. Ett bemyndigande att föreskriva om hur en ansökan ska 

göras torde vara teknikneutral och därmed även innefatta möjligheten till 

elektronisk ansökan och signering. 
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4. Övervägande och förslag 

4.1 Ändrade lånevillkor 

Låntagare som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga studiemedel 

enligt den äldre studiestödslagen (1973:349) eller lagen (1983:1030) om särskilt 

vuxenstudiestöd för arbetslösa kan begära att lånet efter den 1 juli 2001 ska 

betalas tillbaka enligt bestämmelserna i studiestödslagen (1999:1395) i lydelsen 

före den 1 januari 2022. 

Denna möjlighet att ändra villkor för äldre studielån, som hos CSN betecknas 

som ”ändrade lånevillkor”, infördes den 1 juli 2001 i samband med att den nya 

studiestödslagen (1999:1395) trädde i kraft. Ändrade lånevillkor innebär att 

låntagaren därefter betalar tillbaka lånet helt enligt reglerna för annuitetslån i 

lydelsen före den 1 januari 2022. 

Enligt nuvarande föreskrifter (8 kap. 1 § CSNFS 2001:3) krävs att CSN:s 

blankett används och att ansökan ska vara undertecknad av låntagaren. CSN 

har nu för avsikt att utveckla möjligheten att ansöka elektroniskt, vilket både 

underlättar för kunderna och gör CSN:s hantering mer effektiv och rättssäker. 

Det behövs därför ett tillägg till föreskrifterna som innebär att ansökan om 

ändrade lånevillkor kan göras elektroniskt på den webbplats som CSN anvisar 

(Mina sidor) och skrivas under med hjälp av en e-legitimation som ställts ut av 

en sådan utfärdare som CSN godtar. I dagsläget godtar CSN Bank-ID och 

Mobilt Bank-ID, men det pågår ett arbete med att även andra e-legitimationer 

som är godkända för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation1 ska kunna 

användas. Vidare måste EU:s förordning eIDAS (EU) nr 910/2014 beaktas.  

Med hänsyn till att e-legitimation numera får anses vara ett vedertaget begrepp 

bedömer CSN att det inte behövs någon definition i föreskriften. CSN vill inte 

heller låsa fast sig vid specifika tekniska lösningar i föreskriften, eftersom det 

då finns risk för återkommande behov av justeringar till följd av den tekniska 

utvecklingen. CSN kommer i stället att informera kunderna på sin webbplats 

om vilka e-legitimationer som CSN godtar. 

                                                 
1 Svensk e-legitimation är statens eget kvalitetsmärke för e-legitimering och innebär att den är 
godkänd av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).  

CSN:s förslag: I nuvarande föreskrifter (8 kap. 1 § CSNFS 2001:3) 

görs ett tillägg som möjliggör elektronisk ansökan om ändrade 

lånevillkor. 

Vidare upphävs 8 kap. 3 § CSNFS 2001:3 som säger att ett beslut om 

ändrade lånevillkor är definitivt. 



 
 

 

 6 (14) 

  

  

 

 

För de kunder som av olika anledningar väljer att inte ansöka elektroniskt 

kommer det fortsatt finnas möjlighet att ansöka manuellt på CSN:s blankett. 

Vidare har CSN för avsikt att upphäva 8 kap. 3 § CSNFS 2001:3, där det står 

att ett beslut om ändrade lånevillkor är definitivt. Av allmänna förvaltnings-

rättsliga principer följer att det normalt sett inte är möjligt att ändra ett beslut 

efter att det är verkställt (jfr Kammarrätten i Sundsvalls dom den 20 oktober 

2020 i mål nr 1975-20). Prövningen sker således utifrån allmänna rättsprinciper 

och kräver inte någon särskild föreskrift. Den aktuella föreskriften är därmed 

obehövlig och bör upphävas. 

De föreslagna ändringarna innebär sammantaget att föreskrifterna 

moderniseras och blir enhetliga för ansökningar om ändrade lånevillkor, 

sammanläggning och ändrade betalningsvillkor. 

 

4.2 Sammanläggning av lån 

Låntagare som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga studiemedel 

enligt både studiestödslagen (1973:349) och studiestödslagen (1999:1395) i 

lydelsen före den 1 januari 2022 kan begära att lånen läggs samman och att det 

sammanlagda lånet betalas tillbaka enligt bestämmelserna i studiestödslagen 

(1999:1395) i lydelsen före den 1 januari 2022. 

Denna möjlighet att lägga samman olika studielån infördes den 1 juli 2001 i 

samband med att den nya studiestödslagen (1999:1395) trädde i kraft. 

Sammanläggning innebär att återbetalningstid och årsbelopp beräknas för det 

sammanlagda lånet enligt reglerna för annuitetslån i lydelsen före den 1 januari 

2022. Däremot gäller särskilda regler för nedsättning av årsbelopp och 

avskrivning av det sammanlagda lånet. 

Enligt nuvarande föreskrifter (9 kap. 1 § CSNFS 2001:3) krävs att CSN:s 

blankett används och att ansökan ska vara undertecknad av låntagaren. CSN 

har nu för avsikt att utveckla möjligheten att ansöka elektroniskt, vilket både 

underlättar för kunderna och gör CSN:s hantering mer effektiv och rättssäker. 

Det behövs därför ett tillägg till föreskrifterna som innebär att ansökan om 

sammanläggning kan göras elektroniskt på den webbplats som CSN anvisar 

(Mina sidor) och skrivas under med hjälp av e-legitimation som ställts ut av en 

sådan utfärdare som CSN godtar. Vad gäller frågan om vilka e-legitimationer 

CSN:s förslag: I nuvarande föreskrifter (9 kap. 1 § CSNFS 2001:3) 

görs ett tillägg som möjliggör elektronisk ansökan om 

sammanläggning av lån.  

Vidare upphävs 9 kap. 3 § CSNFS 2001:3 som säger att ett beslut om 

sammanläggning är definitivt. 
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som godtas och hur detta ska beskrivas i föreskriften, se motivering under 

avsnitt 4.1. 

För de kunder som av olika anledningar väljer att inte ansöka elektroniskt 

kommer det fortsatt finnas möjlighet att ansöka manuellt på CSN:s blankett. 

Vidare har CSN för avsikt att upphäva 9 kap. 3 § CSNFS 2001:3, där det står 

att ett beslut om sammanläggning är definitivt (se ovan under 4.1). 

De föreslagna ändringarna innebär sammantaget att föreskrifterna 

moderniseras och blir enhetliga för ansökningar om ändrade lånevillkor, 

sammanläggning och ändrade betalningsvillkor. 

 

4.3 Ändrade betalningsvillkor 

Alla låntagare som har studielån inom något av de äldre lånesystemen och som 

tar nya annuitetslån efter den 31 december 2021 kommer få möjlighet att 

ansöka om ändrade betalningsvillkor för de äldre lånen och betala tillbaka hela 

lånet enligt de nya reglerna. Detta gäller bland annat de drygt 400 000 personer 

som för närvarande studerar med studielån och som väljer att fortsätta med det 

efter årsskiftet. 

Troligtvis kommer ett stort antal av de låntagare som har möjlighet att ändra 

betalningsvillkoren att vilja göra detta. De ändrade betalningsvillkoren innebär 

att låntagaren endast får ett årsbelopp inklusive expeditionsavgift att betala, i 

stället för två eller flera, och i vissa fall även en längre tid på sig att betala 

tillbaka lånet enligt de nya reglerna. Alternativet att betala tillbaka varje lån 

enligt respektive regelverk, utan någon inbördes samordning, kommer för de 

allra flesta låntagare att innebära en högre och snabbare återbetalning till CSN. 

CSN räknar således med en stor mängd ansökningar om ändrade 

betalningsvillkor de närmaste åren. De första låntagarna med nya annuitetslån 

CSN:s förslag: En ansökan om ändrade betalningsvillkor ska göras 

på den manuella eller elektroniska blankett som CSN bestämmer. En 

manuell ansökan ska vara undertecknad av låntagaren. Vid elektronisk 

ansökan ska den webbplats som CSN anvisar användas. En 

elektronisk ansökan ska skrivas under med hjälp av en e-legitimation 

som ställts ut av en sådan utfärdare som CSN godtar. 

Sista dag för att ansöka om ändrade betalningsvillkor är den 30 

november året innan de ändrade villkoren ska börja gälla. 

De nya föreskrifterna tas in under ett nytt kapitel 10 i nuvarande 

föreskrifter. 
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kommer bli återbetalningsskyldiga vid ingången av år 2023, vilket innebär att 

de första ansökningarna om ändrade betalningsvillkor beräknas komma under 

hösten 2022. 

Med hänsyn till att villkoren för återbetalning ändras är det av rättssäkerhets-

skäl viktigt att säkerställa att låntagaren förstår innebörden av de ändrade 

betalningsvillkoren. I likhet med nuvarande föreskrifter om ändrade lånevillkor 

och sammanläggning (se punkt 4.1 och 4.2 ovan) anser CSN att det bör krävas 

en undertecknad ansökan på CSN:s blankett, där de nya villkoren tydligt 

framgår. CSN behöver också säkerställa underlag som kan användas i 

eventuella domstolsprocesser utomlands för att visa vilka villkor som gäller för 

återbetalningen.  

De kunder som nu beviljas studiemedel är vana vid att kunna ansöka om 

studiemedel elektroniskt hos CSN och snabbt få ett beslut via Mina sidor. CSN 

har för avsikt att utveckla möjligheten att ansöka elektroniskt om ändrade 

betalningsvillkor, vilket kommer att underlätta för de många låntagare som nu 

befinner sig i studier. En sådan elektronisk ansökan ska göras på den webbplats 

som CSN anvisar (Mina sidor) och skrivas under med hjälp av en e-

legitimation som ställts ut av en sådan utfärdare som CSN godtar. Vad gäller 

frågan om vilka e-legitimationer som godtas och hur detta ska beskrivas i 

föreskriften, se motivering under avsnitt 4.1. 

För de kunder som av olika anledningar väljer att inte ansöka elektroniskt 

kommer det införas en möjlighet att ansöka manuellt på CSN:s blankett. 

Sammanfattningsvis anser CSN att en standardiserad blankett, manuell eller 

elektronisk, för ansökan om ändrade betalningsvillkor behövs för att säkerställa 

en rättssäker hantering. Eftersom CSN förväntar sig en stor mängd med 

ansökningar är det av effektivitetsskäl viktigt att hanteringen blir elektronisk i 

så stor utsträckning som möjligt. 

Vidare är det nödvändigt med en sista ansökningsdag för att ge CSN utrymme 

att handlägga ansökan inför årsskiftet, då beslutet verkställs i samband med 

CSN:s s.k. årsbearbetning. På samma sätt som vid ändrade lånevillkor och 

sammanläggning anser CSN att den 30 november året innan de ändrade 

betalningsvillkoren ska börja gälla är en lämplig sista ansökningsdag.  

De nya föreskrifterna kommer tas in under ett nytt kapitel 10 i nuvarande 

föreskrifter (CSNFS 2001:3). 
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5. Alternativa lösningsförslag 

Utan de föreskrifter som CSN föreslår kommer oklarhet att råda för låntagarna 

om sätt och tid för ansökningar om olika former av ändrade villkor för lånen. 

Utan föreskrifter skulle hanteringen av ansökningar bli mer manuell och 

svårare för CSN att administrera. Att inte meddela nya föreskrifter är därför 

inte något lämpligt alternativ. 

 

6. Vilka berörs av ändringarna 

6.1 Ändrade lånevillkor 

De låntagare som berörs av denna ändring är de som har tagit studielån före 

den 1 juli 2001 och nu vill ändra villkoren för sin återbetalning. De senaste åren 

har drygt 100 ansökningar om ändrade lånevillkor kommit in årligen. Berörda 

låntagare kommer framöver få möjlighet att ansöka elektroniskt i stället för att 

skicka in en undertecknad blankett till CSN. 

 

6.2 Sammanläggning 

De låntagare som berörs av denna ändring är de som har tagit studielån både 

före och efter den 1 juli 2001 och nu vill lägga samman sina lån. De senaste 

åren har 400–500 ansökningar om sammanläggning kommit in årligen. Berörda 

låntagare kommer framöver få möjlighet att ansöka elektroniskt i stället för att 

skicka in en undertecknad blankett till CSN. 

 

6.3 Ändrade betalningsvillkor 

De låntagare som berörs av denna ändring är de som redan har studielån enligt 

något av de befintliga lånesystemen och som dessutom tar nya lån fr.o.m. 1 

januari 2022 och som ansöker om ändrade betalningsvillkor. 

Ändrade betalningsvillkor är en helt ny möjlighet som införs i samband med 

den nya formen av annuitetslån utbetalda fr.o.m. 1 januari 2022. Detta gäller 

bland annat de drygt 400 000 personer som för närvarande studerar med 

studielån och som väljer att fortsätta med det efter årsskiftet. Vidare omfattas 

samtliga låntagare med äldre lån och som i framtiden kommer att studera med 

annuitetslån och som väljer att ansöka om ändrade betalningsvillkor. 

Möjligheten att ändra betalningsvillkor kan således komma beröra låntagare 

under många år framöver (jfr med ändrade lånevillkor och sammanläggning 

som fortfarande är aktuella efter 20 år). 

Låntagare som inte tar nya studielån efter 2021 berörs inte av denna ändring. 
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7. Kostnadsmässiga och andra effekter 

Föreskrifterna bygger på en reform av åldersgränserna vid återbetalning och 

bedöms inte ha några självständiga effekter på återbetalningen av studielån. 

För de låntagare som väljer att ändra lånevillkoren för äldre lån (tagna före den 

1 juli 2001) eller ansöka om sammanläggning innebär möjligheten att ansöka 

elektroniskt ett enklare förfarande jämfört med ansökan via en undertecknad 

blankett. 

Vad gäller den nya möjligheten att ändra betalningsvillkor räknar CSN med en 

stor mängd ansökningar, då sannolikt de flesta låntagare kommer bedöma 

ändrade betalningsvillkor som ett mer förmånligt alternativ än att betala varje 

lån för sig. För låntagarna kommer möjligheten att ansöka elektroniskt 

innebära ett enklare förfararande, samtidigt som möjligheten till ansökan via 

blankett kvarstår för de låntagare som så önskar. De första ansökningarna 

beräknas komma under hösten 2022. Därefter räknar CSN med ett fortsatt 

högt inflöde av ansökningar de närmaste åren. Ansökningar om ändrade 

betalningsvillkor kommer behöva hanteras så länge som det finns låntagare 

med lån som tagits både före och efter den 1 januari 2022, kanske uppåt 20–30 

år. För att kunna handlägga dessa ansökningar på ett rättssäkert och effektivt 

sätt behöver hanteringen vara maskinell i så stor utsträckning som möjligt. 

Att CSN nu väljer att utforma föreskrifterna om både ändrade lånevillkor, 

sammanläggning och ändrade betalningsvillkor på ett likartat sätt kommer även 

att underlätta informationen till låntagarna och göra handläggningen mer 

enhetlig. 

 

8. EU-rätten 

De föreslagna föreskrifterna överensstämmer med de skyldigheter som följer 

av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. 

 

9. Tidpunkt för ikraftträdandet 

CSN föreslår att föreskrifterna ska träda i kraft den 1 januari 2022, vilket är 

samma datum som lagändringarna gällande de nya återbetalningsreglerna träder 

i kraft. 
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10. Behov av speciella informationsinsatser 

CSN kommer att göra särskilda informationsinsatser riktade till de låntagare 

som tar det nya annuitetslånet och samtidigt har äldre lån och därför kan ha 

intresse av att ändra betalningsvillkoren. 

Information om möjligheten att ändra lånevillkor, sammanläggning och 

ändrade betalningsvillkor kommer i vanlig ordning att publiceras på CSN:s 

webbplats. 
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11. Författningsförslag 

11.1 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens 

föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:3) om 

återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni 2001 
 

    Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av punkterna 3,   

3 a och 4 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000:655) i 

fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:3)2 om 

återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni 2001 

dels att 8 kap. 3 § och 9 kap. 3 § ska upphöra att gälla, 

dels att 8 kap. 1 § och 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse, och  

dels att det ska införas ett nytt kapitel 10 av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

 
8 kap. 1 § 

 

CSN:s blankett ska användas vid 
ansökan om att studiemedel eller 
studielån som har beviljats enligt 
den gamla studiestödslagen 
(1973:349) i stället ska betalas 
tillbaka enligt den nya 
studiestödslagen (1999:1395). 
Ansökan ska vara undertecknad 
av låntagaren. 
 
Detsamma gäller för lån som har 
beviljats enligt lagen (1983:130) 
om särskilt vuxenstudiestöd för 
arbetslösa.  

 En ansökan om att studiemedel eller 
studielån som har beviljats enligt 
studiestödslagen (1973:349) i stället 
ska betalas tillbaka enligt 
studiestödslagen (1999:1395) i lydelsen 
före den 1 januari 2022 ska göras på 
den manuella eller elektroniska 
blankett som CSN bestämmer. En 
manuell ansökan ska vara 
undertecknad av låntagaren. Vid 
elektronisk ansökan ska den webbplats 
som CSN anvisar användas. En 
elektronisk ansökan ska skrivas under 
med hjälp av en e-legitimation som 
ställts ut av en sådan utfärdare som 
CSN godtar. 
    Detsamma gäller för lån som 
har beviljats enligt lagen 
(1983:1030) om särskilt 
vuxenstudiestöd för arbetslösa. 
 
 

                                                 
2 Författningen omtryckt CSNFS 2007:8. 



 
 

 

 13 (14
) 

  

  

 

 

 
8 kap. 3 § 

 

Ett beslut om ändrade lånevillkor 
är definitivt. 

 Har upphävts genom CSNFS 2021:x. 

 
9 kap. 1 § 

 

CSN:s blankett ska användas vid 
ansökan om att studiemedel eller 
studielån som har beviljats enligt 
den gamla studiestödslagen 
(1973:349) ska läggas samman 
med studielån enligt den nya 
studiestödslagen (1999:1395). 
Ansökan ska vara undertecknad 
av låntagaren. 

 En ansökan om att studiemedel eller 
studielån som har beviljats enligt 
studiestödslagen (1973:349) ska läggas 
samman med studielån enligt 
studiestödslagen (1999:1395) i lydelsen 
före den 1 januari 2022 ska göras på 
den manuella eller elektroniska 
blankett som CSN bestämmer. En 
manuell ansökan ska vara 
undertecknad av låntagaren. Vid 
elektronisk ansökan ska den webbplats 
som CSN anvisar användas. En 
elektronisk ansökan ska skrivas under 
med hjälp av en e-legitimation som 
ställts ut av en sådan utfärdare som 
CSN godtar. 

 
9 kap. 3 § 

 

Ett beslut om sammanläggning är 
definitivt. 

 Har upphävts genom CSNFS 2021:x. 

 
10 kap. Ändrade betalningsvillkor 

 
10 kap. 1 § 

 

  En ansökan om att studiemedel eller 
studielån enligt studiestödslagen 
(1973:349) eller studiestödslagen 
(1999:1395) i lydelsen före den 1 
januari 2022 ska betalas tillbaka 
enligt bestämmelserna i 4 kap. 4, 21 
och 25 §§ studiestödslagen 
(1999:1395) i lydelsen från och med 
den 1 januari 2022 ska göras på den 
manuella eller elektroniska blankett 
som CSN bestämmer. En manuell 
ansökan ska vara undertecknad av 
låntagaren. Vid elektronisk ansökan 
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ska den webbplats som CSN anvisar 
användas. En elektronisk ansökan ska 
skrivas under med hjälp av en e-
legitimation som ställts ut av en sådan 
utfärdare som CSN godtar. 
    Detsamma gäller för lån som har 
beviljats enligt lagen (1983:1030) om 
särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. 

 
 

10 kap. 2 § 

 

  En ansökan om ändrade 
betalningsvillkor ska ha kommit in till 
CSN senast den 30 november för att de 
nya villkoren ska kunna gälla från och 
med den 1 januari året därpå. 

————————— 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022. 


