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Hemställan
Centrala studiestödsnämnden (CSN) hemställer för budgetåret 2023 att medel anvisas  
för följande anslag:

15 1:1 Studiehjälp m.m. 4 524 200 000 kronor

15 1:2 Studiemedel m.m. 18 733 000 000 kronor

15 1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 581 000 000 kronor

15 1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning 
och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

36 400 000 kronor

15 1:7 Studiestartsstöd 400 000 000 kronor

15 1:X Omställningsstudiestöd 1 361 000 000 kronor

15 1:8 Centrala studiestödsnämnden m.m.        1 114 500 000 kronor

Vidare hemställer CSN om följande för budgetåret 2023

• Räntekontokredit      75 000 000 kronor

• Låneram för anläggningstillgångar   479 000 000 kronor

• Övriga krediter i Riksgäldskontoret   276 000 000 000 kronor

I enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag överlämnar 
CSN budgetunderlag 2023 – 2025 för utgiftsområde 15 Studiestöd.

Sundsvall den 23 februari 2022

Christina Forsberg 
Generaldirektör
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1. CSN 2023 – 2025 
1.1 Samhällsutveckling – utveckling som påverkar   
 studiestöden

Matchningsproblem och behov av livslångt lärande

Den snabba utvecklingen i samhället ställer höga krav på att arbetstagare i 
Sverige ges möjlighet att hålla sig uppdaterade och utbildade i förhållande 
till de behov som finns. För närvarande finns det matchningsproblem på 
arbetsmarknaden – många arbetslösa har inte kompetens som motsvarar 
arbetsgivarnas behov av utbildad arbetskraft. 

Dessutom ökar medellivslängden vilket gör att tiden efter pensioneringen i 
genomsnitt blir längre än den tidigare varit. Nyligen fattades beslut om att rikt-
åldern för pension ska vara 67 år för år 2027.1 Därefter kommer riktåldern för 
pension att höjas i takt med att medellivslängden ökar. Personer ska dessutom 
ha rätt att arbeta till och med 69 års ålder.

Den snabba utvecklingen på arbetsmarknaden och de höjda pensionsåldrarna 
ställer krav på att det går att studera högre upp i åldrarna och då även på att det 
finns studiefinansiering att tillgå. Detta får sitt uttryck i att till exempel ålders-
gränserna för rätt till studiemedel höjs och att ett nytt omställningsstudiestöd är 
under införande.

Covid-19-pandemin avtar men långtidsarbetslösheten består

I och med vaccinationsprogrammet har covid-19-pandemins effekter börjat 
avta. Arbetslösheten som covid-19-pandemin gav upphov till, och som ledde 
till att fler började studera, sjunker. Konjunkturinstitutets prognoser för åren 
2023 – 2025 visar på en arbetslöshet kring 7 procent av arbetskraften.2 Även 
långtidsarbetslösheten har börjat minska. Denna är dock fortfarande betydligt 
högre än före covid-19-pandemin.3 

Att arbetslösheten sjunker brukar innebära att färre söker sig till studier. CSN 
räknar också med att färre kommer att börja studera. Antalet studerande 
kommer dock enligt CSN:s bedömning även fortsatt att vara högre än det var före 
covid-19-pandemin. Att arbetslösheten minskar kommer också att bidra till att 
färre låntagare kommer att ta del av lånens trygghetsregler, så som till exempel 
nedsättning. 

Insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar

De senaste åren har den organiserade brottsligheten ökat sin aktivitet gentemot 
de svenska välfärdssystemen. Staten har också intensifierat arbetet för att för-
hindra felaktiga utbetalningar. Exempelvis har en ny förordning beslutats som 
ska bidra till att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen och 
ett nytt råd har inrättats där CSN deltar.4 Som ett led i arbetet har även en ny 
utbetalningsmyndighet föreslagits.5 Att minska de felaktiga utbetalningarna och 
att motverka brottslighet mot systemen kräver fortsatt samverkan med andra 
myndigheter. För att samverkan ska bli effektiv krävs nya informationsutbyten 
och ökad digitalisering. CSN behöver även kunna använda tillgänglig information 
på ett effektivt sätt. Registerlagstiftningen som reglerar hur myndigheten får 
använda information behöver ses över och kan behöva justeras.

1 SFS 2021:394
2 Ekonomin går in i mild högkonjunktur 2022 med jämförelsevis hög arbetslöshet - Konjunkturinstitutet
3 Statistik - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)
4 SFS 2021:663.
5 SOU 2020:35.

https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2021-09-29-ekonomin-gar-in-i-mild-hogkonjunktur-2022-med-jamforelsevis-hog-arbetsloshet.html
https://arbetsformedlingen.se/statistik
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Intensifierat arbete inom it-säkerhet

CSN:s verksamhet är helt beroende av en stabil och effektiv it-produktion. För att 
klara av att hantera det stora antalet kunder bygger verksamheten också på att 
kunderna i stor utsträckning kan hantera sina ärenden via effektiva e-tjänster 
oavsett tid på dygnet. CSN:s verksamhet präglas av en hög integration mot andra 
myndigheter och partners. Myndighetens it-miljöer är därför integrerade mot 
intressenterna och exponerade mot internet för att möta verksamhetens behov.  

Antalet intrångsförsök mot it-system har ökat de senaste åren, försöken blir 
också allt mer sofistikerade. CSN ser därför att allt mer resurser behöver satsas 
för att upptäcka och avvärja intrång i it-systemen. Myndigheten jobbar med att 
bygga ut övervakningen med mer avancerade verktyg för automatisk detektering 
och avvärjning av skadlig kod och intrång. Övervakningen behöver också hanteras 
kontinuerligt av personella resurser.  

1.2 Utveckling inom utbildningssektorn
Större årskullar i gymnasieskolan ger fler studerande med studiestöd

Årskullarna med elever i gymnasieskolan blir större under flera år framöver. I och 
med att i princip alla i respektive årskull studerar i gymnasieskolan och då får 
studiehjälp, innebär det att fler kommer att få studiebidrag, inackorderingstillägg 
och lärlingsersättning.6 Fler kommer sannolikt också att rapporteras för ogiltig 
frånvaro. Detta innebär en ökad arbetsbelastning för CSN. Ökningen kommer att 
bestå även under åren 2023 – 2025. 

När ungdomsarbetslösheten är hög kommer fler att gå direkt från gymnasiet till 
universitet och högskola.7 Det innebär att större årskullar i gymnasieskolan även, 
på lite längre sikt, kommer att ge fler som studerar vid till exempel högskolan och 
då ansöker om studiemedel. Under covid-19-pandemin har även andelen som 
studerar med studiestöd ökat.8 

6 Utvecklingen av antalet studerande från inkomstsvaga hushåll som kan få extra tillägg är dock osäker.
7 Andersson, F. och Hagsten, E. (2010). Konjunkturkänslighet i efterfrågan på högre utbildning. 
Ekonomisk debatt nr 8, 2010.
8 CSN (2021). Studiestödsnyttjande 2020. Dnr ADM/2021:49.



Osäker utveckling av antalet utlandsstuderande

Antalet studerande utomlands minskade från 24 400 läsåret 2019/20 till 17 600 
läsåret 2020/21. Minskningen kan med mycket stor sannolikhet hänföras till 
reserestriktioner med mera som infördes under covid-19-pandemin, även om 
mindre minskningar inträffade redan före covid-19-pandemins utbrott. Nu när 
effekterna av covid-19-pandemin klingar av råder en relativt stor osäkerhet kring 
antalet utlandsstuderande. Kommer antalet utlandsstuderande att öka eller 
kommer antalet ligga kvar på lägre nivåer? Om färre väljer att studera utomlands 
kommer det att betyda mindre arbete för CSN. Färre som studerar utomlands 
kan dock istället innebära att fler väljer att studera i Sverige.

1.3 Utveckling inom stöden CSN hanterar
Nytt studiestöd för omställning – för flexibilitet, omställningsförmåga 
och trygghet på arbetsmarknaden

Regeringen har gett CSN i uppdrag att förbereda införandet av ett nytt offentligt 
studiestöd (omställningsstudiestöd) som föreslås i departementspromemorian 
Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på 
arbetsmarknaden.9 Enligt förslaget ska det vara möjligt att ansöka om stödet 
från och med den 1 oktober 2022 och utbetalningar ska kunna göras från och 
med den 1 januari 2023.

Hanteringen av omställningsstudiestödet kommer under det första året efter 
ikraftträdandet att vara i princip helt manuell. Därefter kommer mer systemstöd 
succesivt att komma på plats. Bedömningen är att det kommer att ta fyra år 
innan det finns ett väl fungerande systemstöd på plats. Med anledning av 
omställningsstudiestödet kommer det att krävas fler medarbetare, både inom 
handläggning och inom stödverksamheten, exempelvis inom rättsligt stöd, 
ekonomisk hantering och it-förvaltning. Nya medarbetare anställdes redan under 
2021, ytterligare fler kommer att börja sin anställning i februari 2022 och fler 
kommer därefter att ansluta till CSN efter hand. Att anställningarna sker innan 
bestämmelserna träder i kraft är nödvändigt för att de som anställs ska hinna 
få utbildning. Det är viktigt att CSN:s kostnader för omställningsstudiestödet 
finansieras fullt ut. 

Ändrad ränteberäkning

CSN fick i oktober 2021 ett uppdrag från regeringen att ta fram en ny modell 
för beräkning av räntan på studielån.10 En ny räntemodell innebär att samtliga 
låntagare med lån efter 1988, såväl befintliga som kommande låntagare, 
ska betala ett påslag på räntan för att finansiera framtida och konstaterade 
kreditförluster. För att en ny beräkning av ränta på studielån ska kunna 
tillämpas från och med budgetåret 2023 krävs det att CSN närmare analyserar 
förutsättningarna för detta och lämnar förslag på hur den nya räntemodellen ska 
konstrueras. 

CSN kommer med anledning av uppdraget att utreda hur en ny räntemodell ska 
kunna införas. Uppdraget ska redovisas till regeringen i april 2022. Om riksdagen 
beslutar om ändrad ränteberäkning ska den nya modellen implementeras i 
redovisningen och nya rutiner tas fram. Kostnader kommer att uppstå för att 
genomföra systemutveckling samt för ökad administration i form av information 
och handläggning.

9 Ds 2021:18.
10 U2021/04091.

6
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Fortsatt fokus på återbetalning

Arbetet med att öka återbetalningen, inte minst från låntagare som är bosatta 
utomlands, behöver också fortsätta. CSN fortsätter arbetet bland annat genom 
att – med stöd av ombud –driva domstolsprocesser i utlandet och genom att 
förmedla den så kallade kretsloppstanken. Den innebär att lånen måste betalas 
för att livslångt lärande ska göras möjligt och för att studier ska göras möjliga 
för kommande generationer. CSN ser ett tydligt samband mellan nedlagd tid för 
dessa och andra åtgärder och förbättrad återbetalning. Det rättsliga arbetet är 
kostsamt och avsaknaden av förlikningsmöjlighet är en bidragande anledning till 
de höga kostnaderna. 

I och med nya lånetyper – körkortslån, studiestöd högre upp i åldrarna samt 
omställningsstudiestödet – krävs mer information och stöttning för att kunderna 
ska bli insatta i sin återbetalning. Utmaningen omfattar både kundmötet och 
informationsarbetet och påverkar både beviljning och återbetalning samt stöd-
funktioner som rättsligt stöd, ekonomisk hantering och it-förvaltning.

Digital infrastruktur och fokus på data 

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter. För att lyckas krävs samverkan samt att CSN blir 
en del av det digitala ekosystemet och förmår använda den digitala infrastruktur 
som är under uppbyggnad. Digitaliseringen är också central för myndighetens 
egen utveckling. CSN behöver göra hållbara val som gynnar kunderna samt 
effektiviserar verksamheten och bidrar till ett långsiktigt och hållbart studiestöd.
 
Både den nationella infrastrukturens framväxt och EU:s arbete med exempelvis 
single digital gateway (SDG) påverkar i allt högre grad CSN. Det förutsätts 
att myndigheter anpassar sig till nya standarder, ökar förmågan till säkra 
informationsutbyten, erbjuder nya tjänster och förstår värdet av data. I många 
sammanhang lyfts dessutom områden inom kompetensförsörjning och 
livslångt lärande ut som särskilt viktiga delar att börja med för den digitala 
infrastrukturen – eftersom det finns ett stort behov av vidareutbildning i 
samhället. CSN ser även att fler initiativ kommer att påverka myndigheten 
framöver, till exempel planerna på en digital plånbok inom EU och utredningen 
om e-legitimationer i tjänsten där det bland annat föreslås att statliga 
myndigheter ska tillhandahålla e-tjänstelegitimationer från januari 2024.11

11 Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)
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Digitaliseringens kärna är information, det vill säga data. CSN behöver utveckla 
förmågan att bli en mer datadriven myndighet med nya möjligheter till utveckling 
och innovation. Data möjliggör utvecklingen av artificiell intelligens (AI) som i sin 
tur kan effektivisera verksamheten. På nationell nivå pågår arbetet med öppna 
datalagen som förväntas träda i kraft under 2022.12 Myndigheter kommer att 
behöva tillgängliggöra och tillhandahålla information på ett sätt som inte krävts 
tidigare. I juni 2021 fick ett antal myndigheter i uppdrag att främja delning och 
nyttiggörande av data samt att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur 
inom området kompetensförsörjning och livslångt lärande.13 CSN kommer att 
behöva delta längre fram. I oktober 2021 fattade regeringen beslut om en svensk 
datastrategi och även där pekas området kompetensförsörjning och livslångt 
lärande ut som ett område där datadelning och AI ska främjas.14 I strategin 
tydliggörs kravet på att myndigheter ska använda AI för att effektivisera sin 
verksamhet och förenkla för företag. Inom EU pågår också ett omfattande arbete 
med EU:s datastrategi och kompetensförsörjning pekas ut som ett av nio viktiga 
dataområden. Målet är att skapa en inre marknad för data till 2030 där data i 
stor utsträckning kan flöda fritt. 

Det finns sammanfattningsvis många positiva aspekter med den digitala 
transformation som nu sker. Syftet med en gemensam infrastruktur är huvud-
sakligen att det ska underlätta för medborgarna och det kommer i förlängningen 
också göra det effektivare för statsförvaltningen. Ska myndigheter kunna dela 
uppgifter med varandra, krävs det gemensamma standarder och strukturer som 
alla använder sig av. CSN behöver vara med. Samtidigt finns utmaningar kring 
legala förutsättningar för samverkan och informationsutbyten, finansiering, syn 
på effekthemtagning samt prioritering i förhållande till övrig utveckling.

CSN har svårt att parallellt med reformtrycket hålla tempo i anpassningar till 
och uppbyggnad av den gemensamma infrastrukturen. Det beror både på att 
kompetensen behövs i utvecklingsprojekten för studiestöd högre upp i åldrarna 
samt omställningsstudiestödet och på att det är utveckling som inte ryms inom 
vårt ordinarie utvecklingsarbete.

CSN har svarat på en enkät från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om 
utvecklingskostnader för genomförande och förvaltning av bevisutbytet enligt 
engångsprincipen (OOP). CSN har uppskattat den totala utvecklingskostnaden  
till cirka 125 miljoner kronor. CSN har uppskattat förvaltningskostnaden till 
1 – 1,5 miljon kronor per år. CSN kan i dagsläget inte uppskatta kostnaderna 
mer precist än ovan och på grund av nuvarande reformarbete med omställnings-
studiestöd inte heller bestämma när i tiden detta kan genomföras. CSN ber 
därför att få komma tillbaka i frågan.

1.4 CSN:s finansiella förutsättningar Centrala    
 studiestödsnämnden m.m. (Anslag 15 1:8)

Behov av utveckling för att effektivisera it-system

Under 2020 slutförde CSN den systemförnyelse som påbörjades 2012. Det 
innebar migrering till ett mer modernt språk och byte av driftsmiljö från stor-
dator till en distribuerad miljö. CSN har nu en moderniserad plattform med ett 
nytt programspråk som innebär att CSN har goda förutsättningar för fortsatt 
utveckling av systemstödet. 

12 Innovation genom information (SOU 2020:55)
13 Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande (diarienummer N2021/01915)
14 Data – en underutnyttjad resurs för Sverige: En strategi för ökad tillgång av data för bland annat 
artificiell intelligens och digital innovation (diarienummer I2021/02739)
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It-stöd för omställningsstudiestödet utvecklas helt i modern teknik, vilket skapar 
ytterligare förutsättningar i form av kompetensutveckling kring modern teknik 
och arbetssätt.

Även om mycket programkod i och med systemförnyelsen är migrerad är stora 
delar av nuvarande kod skriven redan år 2000 och är därför i stort behov av 
utveckling. Utveckling krävs även för att komma i kapp med systemutveckling 
för en mer effektiviserad handläggning samt för förbättrade tjänster för CSN:s 
kunder. 

En förutsättning för en effektiv kundverksamhet och för att klara uppdraget är 
att CSN har en effektiv och stabil it-produktion. I och med systemförnyelsen 
samt implementering av nya stöd har CSN ett modernare, men mer omfattande 
och mer diversifierat it-stöd som behöver både förvaltas och vidareutvecklas 
för att bibehålla en stabil it-produktion, vilket kräver mer tid. Därtill finns ett 
uppdämt behov av verksamhetsutveckling då denna begränsats under flera år 
av arbete med migrering av studiestödssystemet samt olika reformer. En effekt 
av begränsad vidareutveckling är att CSN prioriterat hårt vilka rättningar och 
uppgraderingar som görs. Det gör över tid it-stödet mer sårbart och förorsakar 
fler incidenter. En annan effekt av begränsad vidareutveckling är att CSN inte 
kunnat utveckla den maskinella hanteringen så att den kan hantera förändrade 
kundgrupper. Det gör att CSN:s maskinella hantering minskar och behovet av 
manuell hantering ökar, vilket i sin tur gör att CSN behöver lägga mer tid på 
uppdraget och får mindre kvar till utveckling.

Alla befintliga it-stöd, migrerade och andra, har betydande utvecklingsbehov 
under planeringsperioden 2023 – 2025.

Sammanfattande äskningar 2023 – 2025

CSN har kostnadsprognoser som överstiger angivna anslagsnivåer för åren  
2023 – 2025. CSN fick i budgetpropositionen tillfälligt utökat anslag 2022  
med 30 miljoner kronor. Från 2023 och framåt finns inget skrivet i budget-
propositionen om utökat anslag trots ökade kostnader.

Tabellen nedan visar anslagsäskanden för perioden 2023 – 2025 med anledning 
av ökade kostnaderna som CSN kommer att ha under perioden.

Anslagsäskande, anslag 15 1:8 Centrala studiestödsnämnden m.m., ap1, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Anslag1 912,5 1 113,1 1 071,5 1 100,2 1 119,7

Bättre studiestöd högre upp i åldrarna - - 9,6 7,8 14,8

Ökade kostnader till följd av ökade 
volymer

- - 18,5 16,5 -

Ny målgrupp körkortslån - - 6,0 6,0 6,0

Ny räntemodell - - 8,9 2,6 2,0

Ämnesbetyg - - - - 1,3

Delsumma anslagsökning - - 43,0 32,9 24,1

Summa anslag 947,6 1 113,1 1 114,5 1 133,1 1 143,8

1 Anslagsnivån för 2025 är beräknad utifrån anslagsnivå 2024 och beräknat uppräkningstal för pris- och 
löneomräkning
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Finansiering av reformen Bättre studiestöd högre upp i åldrarna

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2021 att CSN ska tilldelas extra 
anslag för att administrera och utveckla handläggningssystemen för nya regler 
och ett nytt studielån. Den ökning av CSN:s förvaltningsanslag som regeringen 
föreslår i budgetpropositionen täcker inte tillkommande kostnader för utveckling 
av systemstöd och tillkommande kostnader för administration. Efter att CSN 
påbörjat arbetet med systemstödet visar beräkningar att utvecklingskostnaden 
är betydligt högre än vad CSN angett i sitt remissvar. Myndigheten har kom-
municerat dessa beräkningar med utbildningsdepartementet.

År
(mnkr)

Anslag enl.
budgetprop. 2021

CSN:s 
beräkning

Differens

2021 12,0 5,0 7,0

2022 12,0 15,8 -3,8

2023 7,0 16,6 -9,6

2024 7,0 14,8 -7,8

2025 - 14,8 -14,8

2026 - 14,4 -14,4

2027 - 13,5 -13,5

2028 - 12,9 -12,9

2029 - 12,9 -12,9

2030 - 12,9 -12,9

2031 - 12,9 -12,9

2032 - 8,9 -8,9

2033 - 6,4 -6,4

Summa 38,0 161,8 -123,8

Det är betydande differenser mellan föreslagna anslag och CSN:s beräkningar 
på anslagsbelastning. Finansieringen innebär en överfinansiering med 7 miljoner 
kronor för 2021 och därefter en underfinansiering från 2022 och framåt. CSN 
har fått kompensation i utökat anslag 2022, men inte för åren efter det. Med 
anledning av detta hemställer CSN om utökade medel från 2023 och framåt.

Ökade kostnader till följd av ökade volymer

CSN har fått ökad arbetsbelastning till följd av de satsningar inom 
utbildningsområdet som regeringen beslutat om för att mildra konsekvenserna 
av utbrottet av covid-19-pandemin. Ökningen av antalet studerande är 
kraftig, cirka 86 000 (17 procent) fler studerande har beviljats studiemedel 
för studier 2021 jämfört med motsvarande period 2019. CSN ser att de 
ökningar av studiemedel som initierades i samband med covid-19-pandemin 
är som högst 2021 för att därefter minska långsamt under kommande år. 
Utvecklingen inom studiestöd följer befolkningsutvecklingen vilket gör att 
arbetsbelastningen kommer att öka kommande år. För åren 2022 – 2024 
beräknas kostnadsökningarna till 25,5 miljoner kronor, 18,5 miljoner kronor 
respektive 16,5 miljoner kronor. 

I vårändringsbudgeten för 2020 tilldelades CSN ett ökat förvaltningsanslag 
med 10 miljoner kronor. I budgetpropositionen för 2021 föreslås inget ökat 
förvaltningsanslag för åren 2021 – 2023. CSN har under 2020 och 2021 hanterat 
detta genom prioriteringar i verksamheten. CSN har i budgetpropositionen för 
2022 föreslagits kompensation i utökat anslag för 2022, men inte för åren efter 
det. Med anledning av detta hemställer CSN om extra förvaltningsanslag med 
anledning av volymökningarna för 2023 – 2024.
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Utökad målgrupp körkortslån

Den 5 augusti 2021 beslutade regeringen om ändring i förordningen 
(2018:1118) om körkortslån, som innebar att möjligheten att söka körkortslån 
utvidgades till personer i åldern 19 – 20 år med fullföljd gymnasieutbildning. 
Utvidgningen trädde i kraft den 1 december 2021. Detta innebar att CSN 
genomförde systemutvecklingen för stödet under 2021. Under 2021 har 
anslagsbelastningen uppgått till 1,4 miljoner kronor och under perioden 2022 
till 2031 kommer anslagsbelastningen att uppgå till 6 miljoner kronor. Det fanns 
ingen information om finansiering av reformen i budgetpropositionen 2021 
eller i vårändringsbudgeten 2021 (prop. 2020/21:99). Med anledning av detta 
hemställer CSN om utökade medel från 2023 och framåt. 

Ny räntemodell

CSN har genom en första delrapport besvarat ’Uppdrag att ta fram en ny modell 
för beräkning av ränta på studielån’ (U2021/04091). Kostnader kommer att 
uppstå för att genomföra systemutveckling samt för ökad administration i form 
av information och handläggning.

Ämnesbetyg

I december 2020 lämnade CSN ett remissvar på utredningen ’Bygga, bedöma, 
betygsätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper’ (SOU 2020:43). 
Utredningen beskrev vissa centrala delar av förslagen på ett övergripande 
sätt, vilket innebar att CSN inte kunde bedöma kostnaderna i alla delar. Detta 
påpekades i remissvaret. CSN:s kostnad för att anpassa den maskinella 
prövningen till det nya betyget beräknades till drygt 2 miljoner kronor. 

CSN har därefter inte varit remissinstans eller fått förslag på delning. CSN har 
nu tagit del av propositionen ’Ämnesbetyg - betygen ska bättre spegla elevers 
kunskaper’ (prop. 2021/22:36) där det framgår mer i detalj hur förslagen är 
tänkta att utformas. Kostnaden för systemutvecklingen beräknas nu uppgå till 
27 miljoner kronor varav 1,4 miljoner kronor avser förberedelser som 
kostnadsförs och 25,6 miljoner kronor som aktiveras och lånefinansieras. 
Förstudiekostnaden täcks av det föreslagna extra anslaget för 2024 (prop. 
2021/22:1). CSN kommer i kommande budgetunderlag att äska tillägg i anslaget 
för avskrivningskostnader med 1,3 miljoner kronor 2025 och 2,6 miljoner kronor 
årligen från och med 2026.

Hemutrustningslån

Hemutrustningslånet avvecklas 2022. Myndigheten ska lämna en bedömning av 
de administrativa konsekvenserna av detta, bland annat ska en analys göras av 
hur myndighetens kostnader påverkas de kommande fem åren. Redovisningen 
ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 
april 2022 och är därför inte med i denna prognos. CSN beräknar inga stora 
kostnadsminskningar de första åren eftersom verksamhetens kostnader 
mestadels består av kostnader för it-system och administration av återbetalning.
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2. Sakanslag
2.1 Studiehjälp m.m. (Anslag 15 1:1)

Anslagsbelastning 

Studiehjälp består av studiebidrag, extra tillägg, inackorderingstillägg, ersättning 
för dagliga resor för svenska elever utomlands och kostnadsersättning till elever i 
gymnasial lärlingsutbildning.

Anslagsförbrukning, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Studiebidrag  4 053,6 4 147,7 4 235,8 4 320,5 4 397,8

Extra tillägg 92,4 84,6 75,8 66,6 62,3

Inackorderingstillägg 70,3 71,5 73,3 74,7 76,1

Ersättning för dagliga resor 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Lärlingsersättning 122,6 130,0 139,1 145,2 151,2

Summa1 4 345,0 4 434,0 4 524,2 4 607,3 4 687,7

1 Utfallet för år 2021 har hämtats från ekonomisystemet. De enskilda beloppen per stödform är hämtade 
från studiehjälpens produktionssystem, varför det förekommer skillnader vid summeringen.  

Antal elever med studiehjälp, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Antal elever 441 081 454 100 463 200 472 000 480 500
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Studiebidrag

Prognosen över antalet elever med studiebidrag bygger på uppgifter från 
Statistiska centralbyrån (SCB). Enligt SCB:s befolkningsframskrivningar kommer 
det totala antalet 16 – 20-åringar att öka successivt perioden 2022 – 2025. Även 
CSN:s prognos över antalet elever med studiebidrag påverkas av större årskullar. 
För respektive ålder (16–20 år) har CSN beräknat andelen och antalet med 
studiebidrag. 

Antal elever med studiebidrag, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Antal elever 440 547 453 600 462 700 471 500 480 000

Studiebidraget utbetalas normalt under 10 månader per år. Det maximala 
beloppet per elev i studiebidrag är 12 500 kronor. Det genomsnittliga beloppet 
per elev blir lägre än maxbeloppet, främst beroende på att många elever inte 
läser med studiebidrag under hela året. De genomsnittsbelopp CSN använder 
i prognoserna är beräknade med hjälp av nyttjandegrader för respektive ålder, 
som är hämtade från tidigare utfallsdata.

Studiebidraget lämnas först från och med kvartalet efter det att den studerande 
fyllt 16 år. Det innebär att hälften av en årskull elever som börjar gymnasieskolan 
inte alls får studiebidrag eller enbart får studiebidrag under delar av sin första 
termin i gymnasieskolan. 

Utflöde av studiebidrag, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Studiebidrag  4 053,6 4 147,7 4 235,8 4 320,5 4 397,8

Extra tillägg

Det inkomstprövade extra tillägget lämnades 2021 till 15 900 elever, vilket är en 
kraftig minskning med 5 600 elever jämfört med 2020. Det var även en betydande 
minskning av andelen med extra tillägg i förhållande till studerande med studie-
bidrag.

Redan 2019 skedde ett trendbrott när antalet och andelen elever som fick 
extra tillägg minskade något, efter många års ökning. År 2020 och 2021 var 
minskningen betydligt större. Utvecklingen har sannolikt ett samband med 
invandringen till Sverige och den stora flyktingmottagningen 2015, särskilt 
antalet ensamkommande flyktingbarn påverkar utflödet av extra tillägg. Under 
perioden 2022 – 2025 beräknar CSN fortsatt nedgång, men med relativt små 
förändringar av antalet elever med extra tillägg.
 
Antal elever med extra tillägg, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Antal elever 15 879 14 500 13 000 11 300 10 600

Extra tillägg lämnas med 855, 570 eller 285 kronor per månad. Inkomstgränserna 
och beloppen har varit oförändrade sedan den 1 juli 1994. En hög andel elever är 
berättigade till det högsta bidraget på grund av mycket låga familjeinkomster. Av 
dem som fick extra tillägg återfanns 89 procent i den grupp som fick det högsta 
beloppet.
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Utflöde av extra tillägg, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Extra tillägg 92,4 84,6 75,8 66,6 62,3

Inackorderingstillägg

Inackorderingstilläggets storlek varierar mellan 1 190 och 2 350 kronor per 
månad beroende på avståndet mellan föräldrahemmet och skolan. Under 2021 
har 7 500 elever beviljats inackorderingstillägg vilket är en ökning med ungefär 
200 elever jämfört med 2020. Under perioden 2022 – 2025 beräknas en viss 
ökning av antalet elever med inackorderingstillägg. Prognosen av antalet elever 
med inackorderingstillägg är kopplad till utvecklingen för det totala antalet med 
studiehjälp och andelen vid friskolor.

Antal elever med inackorderingstillägg, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Antal elever 7 441 7 600 7 800 7 950 8 100

Utflöde av inackorderingstillägg, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Inackorderingstillägg 70,3 71,5 73,3 74,7 76,1

Studiehjälp för utlandsstudier

Utgifterna för studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg utomlands 
ingår i ovan beräknade utflöden. Därutöver utbetalas cirka 300 000 kronor per år 
i ersättning för dagliga resor. År 2021 fick 1 000 elever studiebidrag utbetalt, 300 
elever inackorderingstillägg och endast ett fåtal får extra tillägg och ersättning 
för dagliga resor.

Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning 
(lärlingsersättning)

Studerande som går på en lärlingsutbildning inom gymnasieskolan har möjlighet 
att ansöka om lärlingsersättning. Lärlingsersättningen kan maximalt utbetalas 
med 1 000 kronor per månad i nio månader under året. Under 2021 har 20 400 
elever beviljats lärlingsersättning. Det är en ökning med 1 700 personer jämfört 
med 2020. Prognosen är att antalet elever med lärlingsersättning fortsätter 
att öka, bland annat eftersom antalet 16 – 20-åringar blir fler under prognos-
perioden.

Antal elever med lärlingsersättning, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Antal elever 20 445 21 500 23 000 24 000 25 000

Utflöde av lärlingsersättning, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Lärlingsersättning 122,6 130,0 139,1 145,2 151,2
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2.2 Studiemedel m.m. (Anslag 15 1:2)
Anslaget är uppdelat i fyra anslagsposter: generellt bidrag, högre bidrag, tilläggs-
bidrag och statlig ålderspensionsavgift för studiebidrag. Det generella bidraget 
är styrt av rättigheter, medan det högre bidraget beviljas inom de ekonomiska 
ramar som finns. Studiemedel i form av lån belastar inte anslaget och redovisas 
därför under anslagen ’Statens utgifter för studiemedelsräntor’ och ’Avsättning 
för kreditförluster’.

Anslagsbelastning

Anslagsförbrukning, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Generellt bidrag 11 913,9 11 844,4 11 789,9 11 844,4 12 083,6

Högre bidrag 2 483,6 2 554,0 2 475,0 2 460,3 2 503,5

Tilläggsbidrag 693,0 731,3 741,7 765,3 803,4

Pensionsavgifter 3 765,7 3 791,6 3 726,4 3 233,4 3 724,1

Anslagsförbrukning 18 856,1 18 921,2 18 733,0 18 303,4 19 114,6

Anslagsbelastningen är främst beroende av antalet studerande. För varje 
tusental studerande med generellt bidrag som det faktiska antalet avviker från 
prognosen ökar eller minskar anslagsbelastningen med 40 miljoner kronor per 
år. Motsvarande siffra för studerande med högre bidraget uppgår till 77 miljoner 
kronor per år. 

Även prisbasbeloppets utveckling har betydelse för anslagsbelastningen. För 
varje hundratal kronor som basbeloppet avviker från prognos ökar eller minskar 
anslagsbelastningen med 30 miljoner kronor år 2023. Förändringen varierar 
något beroende på avrundningseffekter.

Antal stödtagare

I prognosen över antalet studerande med studiemedel har CSN utgått från 
volymerna från andra halvåret 2021. Därefter beräknas volymerna minska, 
främst år 2022 och 2023 när arbetslösheten väntas bli betydligt lägre. CSN har 
utgått ifrån Konjunkturinstitutets prognoser över arbetslösheten. Återgången till 
inkomstprövning beräknas också minska antalet studiemedelstagare. 

Antal personer med studiemedel, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Grundskole- och gymnasiestudier 188 016 183 000 178 000 176 000 175 000

Eftergymnasiala studier 416 632 408 000 400 000 395 000 394 000

Utlandsstudier 21 468 21 500 22 500 23 500 24 000

Totalt (Netto)1 588 707 576 000 564 000 558 000 556 000

1 Nettoräknat antal. En person kan förekomma både utomlands och som studerande i Sverige samt på 
flera studienivåer under året, men totalsumman är nettoräknad. Det vill säga en person förekommer 
bara en gång i totalsiffran.
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Genomsnittsbelopp

Beräkningen av genomsnittsbeloppen under prognosperioden grundas på 
nyttjandegraden från 2021, det vill säga den andel av maxbeloppet som de 
studerande faktiskt utnyttjat. Nyttjandegraden beror främst på studietakten 
och studietidens längd. Maxbeloppet och därmed genomsnittsbeloppets storlek 
påverkas även av prisbasbeloppet. År 2022 höjdes prisbasbeloppet med 700 
kronor. 

Högre bidrag

Anslagsposten för högre bidrag är uppdelad i olika delposter.

• Delpost 2.2 för dem som studerar för att nå grundskole- eller 
gymnasiekompetens 

• Delpost 2.3 för studerande som repetitionsläser på grundskolenivå 

• Delpost 2.5 för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20 – 24 som 
saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning eller från 
introduktionsprogram

• Delpost 2.7 för studerande på kompletterande pedagogisk utbildning 
(KPU), som leder till ämneslärarexamen

För delpost 2.2 utgår prognosen från det senaste halvårsutfallet. Därefter 
beräknas volymen vara relativt oförändrad. År 2023 beräknas en minskning 
när finansieringen av tillfälliga utbildningsplatser upphör och arbetslösheten 
minskar ytterligare. 

För delpost 2.3 beräknas fullt utnyttjande av tilldelade medel 2022. För perioden 
2023 – 2025, där anslagsbeloppen ännu är okända, utgår prognosen ifrån 
att tilldelade belopp blir på ungefär samma nivå som 2022 och att pengarna 
kommer att nyttjas.

För delpost 2.5 innebär prognosen färre stödtagare eftersom dessa främst på-
verkas av studerande från introduktionsprogram, som beräknas minska under 
prognosperioden. 

För delpost 2.7 utgår prognosen ifrån utfallet andra halvåret 2021. Därefter 
beräknas volymerna öka till följd av den satsning som görs på försöksverksamhet 
med kortare kompletterande pedagogisk utbildning. 

Studiebidrag, utgifter, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Generellt bidrag 11 913,9 11 844,4 11 790,0 11 844,4 12 083,6

Högre bidraget 2 483,6 2 554,0 2 475,0 2 460,3 2 503,5

−	 kompetenshöjande studier 1 782,3 1 849,7 1 782,4 1 776,3 1 814,8

−	 repetition 188,5 209,3 215,1 218,6 223,3

−	 komplettering m.m. 20-24 år 435,5 399,2 366,2 342,5 338,2

−	 pedagogisk utbildning 77,3 95,7 111,2 122,8 127,2

Totalt 14 397,4 14 398,4 14 264,9 14 304,7 14 587,1
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Tilläggsbidrag

Antalet studerande med barn som får tilläggsbidrag under prognosperioden har 
beräknats som en andel av det totala antalet med studiemedel, på grundskole- 
och gymnasienivå respektive eftergymnasial nivå. Under 2021 var det nästan 
34 procent av studiemedelstagarna på grundskole- och gymnasienivå som fick 
tilläggsbidrag. Motsvarande siffra på eftergymnasial nivå var 16 procent. 

Tilläggsbidrag, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Tilläggsbidrag 693,0 731,3 741,7 765,3 803,4

Statlig ålderspensionsavgift för studiebidrag

Pensionsgrundande belopp har beräknats som 138 procent av det studiebidrag 
som betalas ut. Pensionsavgifterna har sedan beräknats som 18,5 procent av 
det pensionsgrundande beloppet. Därefter medräknas den reglering av inbetalda 
pensionsavgifter som görs tre år i efterhand. Även den ränta som uppkommer är 
inräknad. För 2022 är regleringsbeloppet och den preliminära inbetalningen av 
pensionsavgifter fastställda. 

Statlig ålderspensionsavgift för studiebidrag, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Pensionsgrundande belopp - - 19 685,5 19 740,5 20 130,2

Beräknade pensionsavgifter 4 054,6 3 827,1 3 641,8 3 652,0 3 724,1

Regleringsbelopp -288,9 -35,5 84,6 -418,6 -

Statlig ÅP-avgift 3 765,7 3 791,6 3 726,4 3 233,4 3 724,1

2.3 Avsättning för kreditförluster (Anslag 15 1:3)
Anslaget är uppdelat i tre anslagsposter; konstaterade förluster på utlåning 
till och med 2013, förväntade förluster på utlåning från och med 2014 samt 
konstaterade förluster för återkrav.

Anslagsbelastning

Anslagsförbrukning, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Konstaterade förluster 470,0  558,0 - - -

Förväntade förluster  1 379,4 1 319,9 - - -

Konstaterade förluster återkrav 13,8 15,5 - - -

Anslagsförbrukning 1 863,2 1 893,4 - - -

Anslagsbelastningen år 2022 är främst beroende av hur mycket lån som ut-
betalas och den procentsats som används vid den beräknade avsättningen för 
förväntade förluster till kreditreserven. Från och med år 2023 prognostiseras 
inga utgifter belasta anslaget på grund av den nya räntemodell som regeringen 
avser att införa, som finansierar kreditförluster. 
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Konstaterade förluster på utlåning till och med 2013

Anslagsposten belastas huvudsakligen av utgifter för avsättning till kredit-
reserven för avskrivningar av kapital och kapitaliserad ränta, som är hänförliga 
till studielån tagna från och med 1989 till och med 2013. 

Konstaterade förluster på utlåning till och med 2013, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Konstaterade förluster 470,0  558,0 - - -

För innevarande år förs anslaget belopp över månadsvis i tolftedelar till 
kreditreserven. Ungefär två år i efterhand korrigeras anslagsbeloppet utifrån 
utfallssiffror. Från och med år 2023 prognostiseras inga utgifter belasta 
anslagsposten på grund av den nya räntemodellen.

Förväntade förluster på utlåning från och med 2014

Anslagsposten belastas av utgifter för avsättning till kreditreserven för att täcka 
förväntade förluster på utlåning från och med 2014. 

För att beräkna förväntade förluster på nyutlåningen i nuvarande lånesystem, 
annuitetslånet, har den totala utlåningen jämförts med totala förluster, både 
förväntade och konstaterade. Den totala utlåningen består av summan av ut-
lånade medel från och med den 1 juli 2001 till och med den 31 december 2021. 
Konstaterade förluster består av summan av avskrivningar under samma period. 
Förväntade förluster består av den osäkerhet som finns i nuvarande lånestock. 
Beräkningen bygger på bokslutet 31 december 2021 och de beräkningar som 
har gjorts för att fastställa reserveringar för låneförluster. Utlånat belopp under 
perioden uppgår till 304 miljarder kronor, avskrivningar uppgår till 2,9 miljarder 
kronor och reserveringar för låneförluster uppgår till 12,3 miljarder kronor 
(exklusive kapitaliserade räntor). Totalt uppgår avskrivningar och reserveringar 
för låneförluster till 15,2 miljarder kronor, detta ska ställas i relation till ut-
lånade medel på 304 miljarder kronor. Utifrån detta uppgår osäkerheten i 
utlånade medel till 5,0 procent, vilket innebär en minskning vid den senaste 
uppdateringen. För att den procentuella avsättningen ska bli mera stabil över tid 
har CSN därefter beräknat ett genomsnitt för de senaste 3 åren, vilket blir  
5,2 procent. 

Utifrån ovanstående föreslår CSN att 5,2 procents avsättning används 
som underlag till de beräkningar som avser avsättningar för förväntade 
förluster till kreditreserv. Från och med år 2023 prognostiseras inga utgifter 
belasta anslagsposten på grund av den nya räntemodellen som finansierar 
kreditförluster. 

Förväntade förluster på utlåning från och med 2014, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Utlåning 25 391,1 25 542,1 - - -

Återkrav 311,2 160,0 - - -

Procent avsättning 5,5% 5,2% - - -

Avsättning förväntade förluster  1 379,4 1 319,9 - - -
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Konstaterade förluster för återkrav

Anslagsposten belastas av utgifter för avskrivningar av kapitaldelen på åter-
kravsfordringar för lånetyperna studielån och annuitetslån. CSN prognostiserar 
en ökning av utgifterna under 2022. Det är avskrivningar som sker i samband 
med skuldsanering, ålder och dödsfall som beräknas att öka. Från och med år 
2023 beräknas inga utgifter belasta anslagsposten på grund av den nya ränte-
modell regeringen avser att införa, som finansierar kreditförluster. 

Konstaterade förluster för återkrav, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Avskrivning av återkrav 13,8 15,5 - - -

Kreditreserven

Hanteringen av studielån anpassades år 2014 till budgetlagen. Från och med 
2014 görs därför avsättningar till kreditreserven dels för konstaterade förluster 
på utlåning till och med 2013 och dels för förväntade förluster på utlåning från 
och med 2014. Utflödet från kreditreserven utgörs av avskrivningar av kapital 
och kapitaliserad ränta för lån tagna efter 1988. Det uppkommer normalt 
även en ränta som dock för närvarande är 0 procent, eftersom räntesatsen 
följer reporäntan (Riksbankens styrränta). Från och med år 2023 beräknas 
avsättningen till kreditreserven av konstaterade och förväntade förluster 
ersättas av räntepåslag genom den nya räntemodell som regeringen avser att 
införa. CSN har fått ett regeringsuppdrag (U2021/04091) där myndigheten ska 
lämna förslag till ny räntemodell och där fortsatt hantering av kreditreserven 
diskuteras. Rapporten lämnas till regeringen senast den 15 april.

Kreditreserven, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Ingående balans 8 231,8 9 511,7 10 625,6 11 863,3 13 159,7

Avsättning för konstaterade förluster 470,0  558,0 - - -

Avsättning för förväntade förluster  1 379,0 1 319,9 - - -

Räntepåslag - - 1 888,7 1 938,6 1 954,4

Avskrivningar -569,1 -764,0 -651,0 -651,0 -662,0

Ränta 0,0 0,0 0,0 8,8 51,1

Utgående balans 9 511,7 10 625,6 11 863,3 13 159,7 14 503,1
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2.4 Statens utgifter för studiemedelsräntor
 (Anslag 15 1:4)

Anslaget är uppdelat i två anslagsposter; Statens utgifter för studiemedelsräntor 
och Statens utgifter för räntor på återkrav. 

Anslagsbelastning

Anslagsförbrukning, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Studiemedelsräntor1 102,0 18,6 581,0 689,0 902,0

Räntor på återkrav 0,0 0,0 0,0 0,4 2,3

Anslagsförbrukning 102,0  18,6  581,0 689,4  904,3

1 Inklusive finansiering av beräknad differens på servicekontot för räntor på 14,4 miljoner kronor år 2023 

samt 1 miljon kronor 2024 respektive 2025. Ett särskilt avsnitt som förklarar denna differens följer.

Statens utgifter för studiemedelsräntor – ny räntemodell

Till och med år 2022 belastas anslagsposten huvudsakligen av utgifter för ned-
sättning av studiemedelsräntor för studielån upplånade efter 1988, genom den 
30-procentiga nedsättningen av räntesatsen till kund. Från och med 2023 har 
utgifterna på anslaget beräknats med utgångspunkt ifrån en ny räntemodell. 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 (Prop. 2021/22:1) aviserat att 
räntan på studielån bör reformeras. Den nu gällande räntemodellen innebär att 
staten inte tar betalt för den förväntade förlusten som följer med kreditrisken 
i studielånen, utan enbart för statens upplåningskostnad. Regeringen har 
bedömt att det är rimligt att räntemodellen reformeras i den mån att den nya 
modellen täcker kreditförlusterna för samtliga lån och att dessa inte belastar 
statsfinanserna.

Detaljerna för räntemodellen är ännu inte fastställda och CSN har fått i upp-
drag att utreda hur reformen kan genomföras. I detta budgetunderlag har CSN 
beräknat utgifterna på anslaget, från och med år 2023, enligt samma modell 
som användes i budgetpropositionen. Den tänkta räntemodellen innebär att 
samtliga låntagare med lån efter 1988, det vill säga både befintliga och kom-
mande låntagare, betalar ett påslag på räntan som finansierar både äldre och 
kommande kreditförluster.

Detta innebär att nuvarande modell behålls i den delen som avser beräkning av 
det totala belopp som ska finansieras och anslaget ersätts med en höjd ränta för 
samtliga låntagare. Detta görs genom att prognostisera förlusten för kommande 
års nyutlåning, förluster på avskrivningar i befintlig lånefordran från 1988 samt 
förluster på återkrav. Detta motsvarar ungefär nuvarande anslag, förväntade 
förluster på utlåning från och med 2014, konstaterade förluster på utlåning till 
och med 2013 samt konstaterade förluster för återkrav.15 Beloppet sätts i relation 
till den totala lånefordran och ett påslag av ränta beräknas för att täcka den 
samlade förlusten.

15 En skillnad är att konstaterade förluster medräknas för utlåning till och med 2022 istället för 2013.
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CSN:s upplåningsränta för studielån i Riksgäldskontoret, 2021 – 2025

År Räntesats1

2021 0,08 Fastställd

2022 -0,03 Fastställd

2023 0,00 Prognos

2024 0,17 Prognos

2025 0,43 Prognos

1 Denna räntesats innehåller inte påslag eller subvention. 

Räntesatsen för CSN:s upplåning av studielån i Riksgäldskontoret beräknas 
som ett icke-vägt genomsnitt av alla räntor under en treårsperiod på Riksgälds-
kontorets emissioner av statsobligationer och statsskuldväxlar.16 De räntesatser 
som använts från och med 2023 har CSN beräknat med utgångspunkt från 
prognoser på statsobligationer och statsskuldväxlar från Konjunkturinstitutet. 
Utifrån denna ’basränta’ beräknas sedan räntepåslag med den nya 
räntemodellen samt räntesubvention.

Studiemedelsräntor, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Ingående lånestock 239 018,6 250 788,7 262 427,1 273 492,5 284 507,8

Utgående lånestock 250 788,7 262 427,1 273 492,5 284 507,8 296 259,6

Räntebelopp (bas) till 
Riksgäldskontoret, operiodiserad 196,0 0,0 0,0 474,3 1 243,1

Räntepåslag - - 1 888,7 1 938,6 1 954,4

Räntesubvention, procent 37,5% 30% 30% 30% 30%

Räntesubvention, helår 73,5 0,0 566,6 723,9 959,2

Räntesubvention, periodiserad 102,0 18,6 566,6 688,0 901,0

Finansiering differens servicekontot1 - - 14,4 1,0 1,0

Ränteutgift studiemedelsräntor 102,0 18,6 581,0 689,0 902,0

1 Ett särskilt avsnitt som förklarar denna differens följer.

Finansiering av differens på servicekontot för räntor

År 2014 anpassades hanteringen av studielån till budgetlagen. I samband med 
detta upprättades ett servicekonto för räntor i Riksgälden. Inbetalda löpräntor 
från låntagarna och upplånade kapitaliserade räntor förs till servicekontot. 

Till kontot förs också anslagsmedel motsvarande cirka 30 procent av ränte-
fakturan från Riksgälden, eftersom låntagarnas ränta är reducerad med 30 
procent på grund av att ränta på studielån inte är avdragsgill i deklarationen. 
Vid betalning av räntefakturan tas medel från servicekontot för räntor. Avsikten 
är att summan av låntagarnas inbetalda ränta, upplånad kapitaliserad ränta 
och anslagsmedel motsvarande cirka 30 procent av räntefakturan ska motsvara 
räntekostnaden för lån finansierade i Riksgälden. Denna modell har varit i bruk 
sedan 1 januari 2014 och det har sedan dess uppstått en brist på cirka 12,4 
miljoner kronor på servicekontot. 

CSN har analyserat det underskott som modellen genererat. Slutsatsen är att 
det finns ett flertal orsaker som gör att räntekostnaderna i Riksgälden inte 
är finansierade fullt ut. Underskottet har uppstått på grund av orsaker som 
tidsfördröjning mellan inbetalning och amortering, avrundningseffekter, en 
övergångseffekt samt genom hanteringen av uppsagda lån och löpränta vid 
avskrivningar och återkrav. 

16 Nominella statsobligationer och statsskuldväxlar (exklusive statsskuldväxlar med 3-månaders löptid).
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Underskottet på 12,4 miljoner kronor vid utgången av 2021 beräknas öka till 
ungefär 14,4 miljoner kronor vid utgången av 2023. Därefter beräknas ett under-
skott på ungefär 1 miljon kronor per år. När räntesatsen på lånet i Riksgälden och 
räntan på studielån är låg ökar differensen långsammare. Vid ett högre ränteläge 
kommer bristerna i modellen att generera en differens som ökar snabbare på 
servicekontot för räntor.

För att finansiera bristerna i modellen föreslår CSN att medel tilldelas anslags-
posten för studiemedelsräntor. Först med ett belopp på ungefär 14,4 miljoner 
kronor 2023, avseende differenser för perioden 2014 – 2023, och därefter med 
cirka 1 miljon kronor per år.

Statens utgifter för räntor på återkrav

Anslagsposten belastas med ränteutgifter för återkravsfordringar på lån tagna 
efter 1988. CSN:s upplåning av återkravsfordringar i Riksgäldskontoret uppgick 
vid utgången av 2021 till 536 miljoner kronor. Räntan för återkravsskulden 
är helt anslagsfinansierad. Räntesatsen baseras på Riksbankens styrränta 
(reporäntan). Reporäntan är för närvarande 0 procent. Den reporänta CSN 
använt i beräkningarna är baserad på prognoser från Konjunkturinstitutet och 
Riksbanken.

CSN:s upplåningsränta i Riksgäldskontoret på lån för återkrav

År Räntesats 

2021 0,00 Årsgenomsnitt

2022 0,00 Prognos

2023 0,00 Prognos

2024 0,07 Prognos

2025 0,37 Prognos

Utgiftsprognosen för anslagsposten följer den beräknade utvecklingen av ränte-
satsen. 

Statens utgifter för räntor på återkrav, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Räntor på återkrav 0,0 0,0 0,0 0,4 2,3
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2.5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning
 och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
 (Anslag 15 1:5)

Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid 
Rh-anpassad17 utbildning (Rg-bidrag) 

Rg-bidraget betalas ut till ungdomar för gymnasiestudier för döva, hörsel-
skadade eller svårt rörelsehindrade vid riksgymnasieskolor. Rg-bidraget ska 
täcka utgifter för skäliga levnadskostnader och ges till ungdomar som bor till-
fälligt på en utbildningsort. Bidraget lämnas antingen för att pendlingsavståndet 
till deras ordinarie bostad är för långt eller för att det finns andra särskilda 
skäl att den studerande ska bo på utbildningsorten under utbildningstiden. 
Förutom för boende får eleven bidrag även för kost, dagliga transporter, resor till 
hemorten, ledsagare eller andra merkostnader på grund av elevens funktions-
nedsättning.

Antalet elever med Rg-bidrag uppgick till 305 under 2021, vilket är en minskning 
med åtta elever jämfört med 2020. De kommande åren prognostiseras svagt 
minskande antal elever med Rg-bidrag medan den genomsnittliga utgiften per 
elev beräknas öka i takt med inflationen.

Antal elever med Rg-bidrag, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Antal elever 305 300 290 280 270

Utgift för Rg-bidrag, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Rg-bidrag 36,7 37,1 36,4 35,9 35,5

2.6 Studiestartsstöd (Anslag 15 1:7)
Anslaget får användas för utgifter för studiestartsstöd och tilläggsbidrag. Studie-
startsstödet är inte pensionsgrundande. Studiestartsstödet infördes den 2 juli 
2017. Målgruppen för studiestartsstödet är arbetslösa som är minst 25 år och 
som har kort tidigare utbildning. Det är kommunerna som rekryterar och beslutar 
om målgruppen.

Anslagsbelastning

Anslagsförbrukning, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Studiestartsstöd 389,9 371,6 371,4 371,2 371,0

Tilläggsbidrag 29,8 28,4 28,6 28,8 29,0

Anslagsförbrukning 419,7 400,0 400,0 400,0  400,0

17 Rh-anpassad betyder ’anpassad till rörelsehindrade’.
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CSN:s utgiftsprognos är 400 miljoner kronor årligen perioden 2022 – 2025. CSN 
bedömer att mer pengar skulle kunna utbetalas ifall det tilldelade anslaget blir 
högre än 400 miljoner kronor, och omfördelningen av pengar mellan kommunerna 
blir effektiv. Det brukar vara många kommuner som gör av med hela sitt anslag 
och efterfrågar om mer pengar under året. Samtidigt är det många kommuner 
som inte använder hela sitt anslag och omfördelningen av pengar blir vanligtvis 
inte fullt optimal. 

Antal personer med studiestartsstöd, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Studiestartsstöd 7 873 7 500  7 500  7 500 7 500

2.7 Omställningsstudiestöd
Regeringen avser att införa ett nytt omställningsstudiestöd 2023. CSN har 
medräknat utgifter för omställningsstudiestödet i detta budgetunderlag, men 
har inte gjort några egna prognoser. Prognoserna utgår från budgetpropositionen 
(prop. 2021/22:1) samt promemorian Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, 
omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18). Syftet med 
omställningsstudiestödet är att förbättra möjligheterna för vuxna att finansiera 
studier som stärker deras ställning på arbetsmarknaden. Stödet kan lämnas till 
de som är etablerade och väl förankrade på arbetsmarknaden. Omställnings-
studiestödet föreslås lämnas inom ramen för tillgängliga medel. 

Anslagsförbrukning, miljoner kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Bidrag - - 1 220,0 2 545,0 4 377,0

Pensionsavgifter - - 125,0 260,0 447,0

Räntor m.m. - - 16,0 33,0 58,0

Anslagsförbrukning - - 1 361,0 2 838,0  4 882,0

2.8 Återbetalning
I detta avsnitt görs prognoser över antalet låntagare och belopp för perioden 
2022 – 2025.

Samtliga lånetyper

I tabellerna nedan visas en sammanställning av de olika lånetyperna för att ge en 
samlad bild över antalet lån samt hur CSN prognostiserar samtliga förändringar 
för lånen till och med 2025. Antalet lån beräknas öka.

Antal lån, alla lånetyper, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Återbetalningsskyldiga 1 438 903 1 472 613 1 504 345 1 535 240 1 555 630

Inte återbetalningskyldiga1 262 903 268 299 260 000 245 000 242 000

Summa 1 701 806 1 740 912 1 764 345 1 780 240 1 797 630

1 Med ’Inte återbetalningsskyldiga’ menas de låntagare som är i studier eller som vid ingången av ett 
kalenderår fått studiestöd någon gång under de senaste sex månaderna och som inte blivit åter-
betalningsskyldiga efter någon tidigare studieperiod. 
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Skuldstocken för annuitetslån ökar mer än minskningen inom lånetyperna 
studielån och studiemedel. 

Låntagarnas skuld den 31 december, samtliga lån, miljarder kronor, 2021 – 20251

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Studiemedel 0,76 0,58 0,43 0,30 0,19

Studielån 26,73 23,59 20,75 18,23 16,03

Annuitetslån 223,45 237,95 251,44 264,80 278,60

Summa 250,94 262,12 272,62 283,33 294,82

1 Inklusive uppsagda lån, exklusive återkravsskuld.

Hur många låntagare som finns netto framgår av nedanstående tabell där varje 
låntagare endast finns i en grupp beroende på vilka lånekombinationer som lån-
tagaren har.

Antal låntagare netto den 1 januari, lånekombinationer samtliga lån, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Enbart studiemedel 29 991 25 568 21 600 18 700 16 000

Enbart studielån 185 816 166 004 147 000 128 000 110 000

Enbart annuitetslån 1 382 242 1 459 135 1 519 020 1 566 990 1 612 950

Studiemedel och studielån 7 925 6 988 6 000 5 200 4 500

Studiemedel och annuitetslån 1 131 905 750  650  550

Studielån och annuitetslån 41 075 35 460 31 000 27 500 24 500

Alla tre lånetyperna  685  606 530  460  400

Uppsagt lån 1 915 2 215 2 500 2 800 3 100

Summa 1 650 780 1 696 881 1 728 400 1 750 300 1 772 000

Studiemedel före 1989

Antal återbetalningsskyldiga låntagare med studiemedel, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Antal 39 559 33 887 29 000 25 000 21 500

Antalet låntagare med lånetypen studiemedel har de senaste två åren 
minskat med 6 700 respektive 5 700 genom slutbetalningar och avskrivningar. 
Minskningstakten beräknas successivt avta till ungefär 3 500 vid ingången av 
år 2025.

I tabellen nedan visas hur låntagarnas skulder beräknas minska vid ett 
antagande om att regleringstalet blir 1,02 (skuldjustering). Detta motsvarar 
en ökning av konsumentprisindex med två procent per år. Det är möjligt att 
konvertera studiemedel till studielån eller annuitetslån.

Låntagarnas skuld, studiemedel, miljarder kronor, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Skuld vid årets början 0,93 0,76 0,58 0,43 0,30

Konvertering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inbetalning -0,13 -0,12 -0,09 -0,08 -0,06

Avskrivning -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,05

Skuldjustering 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00

Skuld vid årets slut 0,76 0,58 0,43 0,30 0,19
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Studielån mellan 1989 och den 30 juni 2001

Antal återbetalningsskyldiga låntagare med studielån, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Antal 236 370 210 091 185 000 161 000 139 000

Antalet låntagare med lånetypen studielån beräknas minska med 22 000 – 
26 000 per år genom slutbetalningar. Det förekommer även konverteringar från 
studielån till annuitetslån.

Låntagarnas skuld, studielån, miljarder kronor, 2021 – 20251

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Skuld vid årets början 30,26 26,73 23,59 20,75 18,23

Konvertering -0,04 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02

Inbetalning -3,12 -2,74 -2,47 -2,20 -1,94

Avskrivning2 -0,39 -0,37 -0,35 -0,33 -0,31

Ränta 0,01 0,00 0,00 0,03 0,07

Skuld vid årets slut 26,73 23,59 20,75 18,23 16,03

1 Inklusive uppsagda lån, exklusive återkravsskuld

2 Inklusive skuldförändring på grund av återkrav

Sammanläggningar mellan studielån och annuitetslån minskar. Fortfarande 
förekommer konverteringar från studiemedel till studielån.

Annuitetslån efter den 30 juni 2001

Antal låntagare med annuitetslån, 2021 – 2025

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Återbetalningsskyldiga 1 163 448 1 229 169 1 291 000 1 350 000 1 396 000

Inte återbetalningskyldiga1 262 903 268 299 260 000 245 000 242 000

Summa 1 426 351 1 497 468 1 551 000 1 595 000 1 638 000

1 Med ’Inte återbetalningsskyldiga’ menas de låntagare som är i studier eller som vid ingången av ett 
kalenderår fått studiestöd någon gång under de senaste sex månaderna och som inte blivit återbetal-
ningsskyldiga efter någon tidigare studieperiod.

Antalet låntagare med annuitetslån ökar genom att de nya låntagarna är fler än 
dem som slutbetalar sina lån. Ökningstakten perioden 2023 – 2025 beräknas 
variera mellan 43 000 och 53 000 låntagare per år.

Låntagarnas skuld, annuitetslån, miljarder kronor, 2021 – 20251

År 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Skuld vid årets början 208,25 223,45 237,95 251,44 264,80

Utlåning 25,39 25,54 25,09 25,27 25,77

Konvertering 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02

Inbetalning -9,72 -10,45 -10,99 -11,48 -11,86

Avskrivning2 -0,61 -0,62 -0,63 -0,64 -0,66

Ränta 0,11 0,00 0,00 0,19 0,53

Skuld vid årets slut 223,45 237,95 251,44 264,80 278,60

1 Inklusive uppsagda lån, exklusive återkravsskuld
2 Inklusive skuldförändring på grund av återkrav
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3. Ekonomiska villkor
3.1 Översikt över verksamhetens finansiering 

Anslag (mnkr) 2021 
Utfall

2022 
Prognos

2023 
Beräknat

2024 
Beräknat

2025 
Beräknat

Utgiftsområde 15

1:1 Studiehjälp 4 345,0 4 434,0 4 524,2 4 607,3 4 687,7

Anslagspost 1 4 222,4 4 304,0 4 385,1 4 462,1 4 536,5

Anslagspost 2 122,6 130,0 139,1 145,2 151,2

1:2 Studiemedel 18 856,1 18 921,2 18 733,0 18 303,4 19 114,6

Anslagspost 11 11 913,9 11 844,4 11 789,9 11 844,4 12 083,6

Anslagspost 2 2 483,6 2 554,0 2 475,0 2 460,3 2 503,5

  Delpost 2 1 782,3 1 849,7 1 782,4 1 776,3 1 814,8

  Delpost 3 188,5 209,3 215,1 218,6 223,3

  Delpost 5 435,5 399,2 366,2 342,5 338,2

  Delpost 7 77,3 95,7 111,2 122,8 127,2

Anslagspost 3 3 765,7 3 791,6 3 726,4 3 233,4 3 724,1

Anslagspost 4 693,0 731,3 741,7 765,3 803,4

1:3 Avsättning för kreditförluster 1 863,2 1 893,4 - - -

Anslagspost 1 470,0  558,0 - - -

Anslagspost 2  1 379,4 1 319,9 - - -

Anslagspost 3 13,8 15,5 - - -

1:4 Statens utgifter för 
studiemedelsräntor 102,0  18,6  581,0  689,4  904,3

Anslagspost 1 102,0 18,6 581,0 689,0 902,0

Anslagspost 2 0,0 0,0 0,0 0,4 2,3

1:5 Bidrag till kostnader vid viss 
gymnasieutbildning och viss 
föräldrautbildning i teckenspråk

36,7 37,1 36,4 35,9 35,5

Anslagspost 1 36,7 37,1 36,4 35,9 35,5

1:7 Studiestartsstöd 419,7 400,0 400,0 400,0  400,0

1:X Omställningsstudiestöd - - 1 361,0 2 838,0 4 882,0

1:8 Centrala studiestödsnämnden 
m.m. 912,5 1 113,1 1 114,5 1 133,1 1 143,8

Anslagspost 12 912,5 1 113,1 1 114,5 1 133,1 1 143,8

Summa 26 535,2 26 817,4 26 750,1 28 007,1 31 167,9

1 Anslagsposten får även användas för utgifter för retroaktiva utbetalningar av vissa former av studie-
stöd som har upphört enligt regleringsbrev. 

2 Prognoserna för 2023–2025 är lika med anslagsprognoserna för perioden från inrapporteringssystemet 
Hermes med tillägg för ökade handläggningsvolymer samt anslagsäskanden för perioden 2023–2025.
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3.2 Redovisning av inkomster1 

Inkomstkälla (mnkr)
2021 

Utfall
2022 

Prognos
2023 

Beräknat
2024 

Beräknat
2025 

Beräknat

2340 Räntor på studielån 32,12 22,00 23,00 28,00 34,00

2342  Ränteinkomster på återkrav m.m. 32,12 22,00 23,00 28,00 34,00

2562 Administrativa avgifter 687,03 686,80 687,26 691,10 694,85

4300 Återbetalning av studielån 406,75 288,03 279,02 333,02 405,02

4312 Återbetalning av allmänna 
studielån

0,06 0,03 0,02 0,02 0,02

4313 Återbetalning av studiemedel, 
varav

406,69 288,00 279,00 333,00 405,00

–  studiemedelsavgifter 127,02 107,00 93,00 76,00 62,00

–  konvertering nya lån 1,39 1,20 1,10 1,00 0,90

–  återkrav av studiemedel 1,12 1,00 0,90 0,90 0,80

–  återkrav av bidrag 277,16 178,80 184,00 255,10 341,30

Totalsumma 1 125,90 996,83 989,28 1 052,12 1 133,87

1 Utöver de inkomster som redovisas i denna tabell beräknas även inkomster på 58 miljoner kronor 2022 
respektive 19 miljoner kronor 2023, på grund av att det tillfälligt är minusränta på CSN:s konto för studielån hos 
Riksgäldskontoret. Minusräntan beräknas medföra att totalt 77 miljoner kronor i ränteinkomster inbetalas på 
inkomsttitel 2394.

3.3 Verksamhetsinvesteringar

(tkr)
2021 

Utfall
2022 

Prognos
2023 

Beräknat
2024 

Beräknat
2025 

Beräknat

Immateriella investeringar

Datasystem, rättigheter m.m. 80 003 116 071 127 133 143 476  114 970

Materiella investeringar

Maskiner, inventarier och installationer m.m. 1 345 2 000 2 000 2 000 2 000

Byggnader, mark och annan fast egendom 137 0 0 0 0

Summa verksamhetsinvesteringar 81 486 118 071 129 133 145 476 116 970

Finansiering

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen)

81 486 118 071 129 133 145 476 116 970

Summa finansiering 81 486 118 071 129 133 145 476 116 970
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3.4 Särskild information om verksamhetsinvesteringar

(tkr) Totalt
Ack

utfall
2022 

Prognos
2023 

Beräknat
2024 

Beräknat
2025 

Beräknat

Verksamhetsinvesteringar per objekt

Hemutrustningslån 74 121 66 531 7 590 - - -

Bättre studiestöd högre upp i åldrarna 78 800 46 569 32 231 - - -

Omställningsstudiestöd 401 793 11 359 121 796 102 622 94 038 71 979

Ämnesbetyg 27 000 - - - 17 000 10 000

Summa utgifter för investeringar 581 714 124 458 161 617 102 622 111 038 81 979

Finansiering

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen)

456 190 87 040 103 571 87 133 103 476 74 970

Utgiftsområde 15 anslag 1:8 125 524 37 418 58 046 15 489 7 562 7 009

Summa finansiering 581 714 124 458 161 617 102 622 111 038 81 979

Varav investeringar i anläggningstillgångar

Datasystem, rättigheter m.m. 456 190 87 040 103 571 87 133 103 476 74 970

Summa investeringar i 
anläggningstillgångar

456 190 87 040 103 571 87 133 103 476 74 970

CSN har fyra pågående verksamhetsinvesteringar som överstiger 20 miljoner kronor. 
Totalt beräknas utgifterna för dessa investeringar att uppgå till 567 miljoner kronor fram 
till 2025. Cirka 456 miljoner kronor av dessa beräknas vara investeringar som finansieras 
med lån i Riksgälden.

• Under 2018 påbörjades utvecklingen av systemstödet för Hemutrustningslån och 
kostnaden beräknas till 74 miljoner kronor fram till och med 2022.

• Under 2020 påbörjades utvecklingen av systemstöd för Bättre studiestöd högre upp 
i åldrarna som följd av att det i budgetpropositionen för 2021 avsattes pengar för att 
höja åldersgränserna för rätt till studiemedel och för att samtidigt införa ett nytt lån. 
CSN beräknar att kostnaden för detta uppgår till 79 miljoner kronor. 

• Under 2021 påbörjades utveckling för Omställningsstudiestöd som beräknas till 402 
miljoner kronor fram till och med 2025. Projektet beräknas pågå till 2026. 

• Utveckling för Ämnesbetyg beräknas påbörjas 2024 och ska vara klart till halvårs-
skiftet 2025.
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3.5 Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

(tkr)
2021 

Utfall
2022 

Prognos
2023 

Beräknat
2024 

Beräknat
2025 

Beräknat

IB lån i Riksgäldskontoret 228 015 272 982 352 853 435 286 517 662

Nyupplåning 81 486 118 071 129 133 145 476 116 970

Amorteringar -36 518 -38 200 -46 700 -63 100 -86 400

UB lån i Riksgäldskontoret 272 982 352 853 435 286 517 662 548 232

Beslutad/föreslagen låneram 300 000 430 000 479 000 569 000 603 000

Ränteutgifter 0 0 0 0 -2 100

Summa amorteringar och ränteutgifter -36 518 -38 200 -46 700 -63 100 -88 500

Finansiering av räntor och avskrivningar

Utgiftsområde 15 anslag 1:8 36 518 38 200 46 700 63 100 88 500

Summa finansiering 36 518 38 200 46 700 63 100 88 500

CSN:s investeringar lånefinansieras via lån i Riksgäldskontoret. Investeringarna består 
i huvudsak av utveckling av it-stöd för handläggning och självservice som tas upp som 
immateriella anläggningstillgångar. 

CSN hemställer om en låneram på 479 miljoner kronor för 2023. Den utgående balansen 
beräknas uppgå till 435 miljoner kronor.
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3.6 Räntekontokredit

(tkr)
2021 

Utfall
2022 

Prognos
2023 

Beräknat
2024 

Beräknat
2025 

Beräknat

Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året 0 0 0 0 0

Minsta behållning på räntekontot under året 29 695 30 000 30 000 30 000 30 000

Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret 141 707 100 000 100 000 100 000 50 000

Beslutad/föreslagen räntekontokredit 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

3.7 Övriga krediter i Riksgäldskontoret

(tkr)
2021 

Utfall
2022 

Prognos
2023 

Beräknat
2024 

Beräknat
2025 

Beräknat

IB lån i Riksgäldskontoret1 239 515 485 251 325 136 262 996 083 274 337 445 285 787 284

Beräknad nyupplåning 25 827 533 25 745 447 25 485 362 26 017 339 27 057 809

Beräknad amortering -14 017 882 -14 074 500 -14 144 000 -14 567 500 -14 611 000

UB lån i Riksgäldskontoret 251 325 136 262 996 083 274 337 445 285 787 284 298 234 093

Övrig kreditram2 252 000 000 264 500 000 276 000 000 286 500 000 299 000 000

Kreditutnyttjande, genomsnitt 
(Övriga krediter)

245 420 311 257 160 610 268 666 764 280 062 365 292 010 689

Ränteantaganden, procent 0,08 -0,03 0,00 0,17 0,43

1 I de prognostiserade beloppen ingår kontot för studielån och kontot för återkravsskulden. Från och med 2023 har 
även lån för omställningsstudiestödet medräknats.
2 Övrig kreditram för år 2021 och 2022 visar angiven kreditram enligt regleringsbrev. Övrig kreditram för år 2023 
till och med 2025 visar CSN:s förslag på kreditram för studielån, vilket är den prognostiserade utgående balansen 
inklusive en marginal. 

Övrig kreditram för år 2023 till och med 2025 visar CSN:s förslag på kreditram för studie-
lån, vilket är den prognostiserade utgående balansen inklusive en marginal. Marginalen 
avser främst att täcka för att lånebehovet är större i slutet av november och i början av 
december än vid årsskiftet.



Vi gör studier möjligt.
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