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Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och 
allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till 
hemutrustning för flyktingar och vissa andra 
utlänningar 
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Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. 
Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. 



 3 

 
FÖRESKRIFTERNAS TILLÄMPNINGSOMRÅDE ........................................................................ 4 

ÅTERBETALNING AV LÅN ............................................................................................................... 5 

FÖRSTA BETALNING .............................................................................................................................. 5 
BETALNINGSTILLFÄLLEN OCH FÖRFALLODAGAR .................................................................................. 5 
AVISERINGSAVGIFT .............................................................................................................................. 5 
BETALNING ........................................................................................................................................... 5 
AVRÄKNINGSORDNING VID INBETALNING ............................................................................................. 5 

ANSTÅND ELLER NEDSÄTTNING AV AMORTERING OCH RÄNTA ..................................... 5 

ANSÖKAN OM ANSTÅND ELLER NEDSÄTTNING ...................................................................................... 5 
LÅNTAGARE BOSATT UTOMLANDS ........................................................................................................ 6 

EFTERSKÄNKNING ............................................................................................................................ 6 
ANSÖKAN ............................................................................................................................................. 6 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFTERSKÄNKNING .......................................................................................... 6 

UPPSÄGNING AV LÅN........................................................................................................................ 6 

IKRAFTTRÄDANDE- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER .................................................... 7 

 



 4 

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd 
(CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa 
andra utlänningar; 
 
beslutade den 10 november 2010. 
Ändring införd t.o.m. CSNFS 2021:7. 
 
    Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver följande med stöd av 19, 22 och 32 §§ förordningen 
(1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 
     Till föreskrifterna meddelar CSN följande allmänna råd.  

Föreskrifternas tillämpningsområde 
 
1 §  Dessa föreskrifter gäller för hemutrustningslån enligt förordningen (1990:1361) om lån till 
hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar där ansökan har kommit in till CSN före den 1 
januari 2022. (CSNFS 2021:7).  
 
Rubriken har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
Rubriken har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
2 §  Har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
3 §  Har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
------------------------------ 
 
Rubriken har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
De allmänna råden till 4 § förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa 
andra utlänningar har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
   
Rubriken har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
De allmänna råden till 6 § förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa 
andra utlänningar har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
Rubriken har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
De allmänna råden till 7 § förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa 
andra utlänningar har upphävts genom CSNFS 2020:7. 
 
Rubriken har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
De allmänna råden till 9 § förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa 
andra utlänningar har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
Rubriken har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
De allmänna råden till 10 § förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och 
vissa andra utlänningar har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
------------------------------ 
 
Rubriken har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
Rubriken har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
4 §  Har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
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Rubriken har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
5 §  Har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
Rubriken har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
6 §  Har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
Rubriken har upphävts genom CSNFS 2021:7. 
 
7 §  Har upphävts genom CSNFS 2021:7. 

Återbetalning av lån 

Första betalning 
 
8 §  Lånet ska börja betalas tillbaka när det har gått två år från dagen för den första utbetalningen. Om 
den dagen infaller senast den tionde i månaden, ska den första betalningen göras samma månad. I annat 
fall ska den första betalningen göras den närmast följande månaden. 

Betalningstillfällen och förfallodagar  
 
9 §  Lånet ska normalt betalas varje månad alternativt per kvartal, halvår eller år om låntagaren begär 
detta. Följande förfallodagar gäller för betalning: 
 
Låntagaren betalar varje månad  Den sista bankdagen i månaden  
 
Låntagaren betalar fyra gånger per år  Den sista bankdagen i januari, april, juli och oktober  
 
Låntagaren betalar två gånger per år  Den sista bankdagen i januari och juli  
 
Låntagaren betalar en gång per år   Den sista bankdagen i januari  
 

Aviseringsavgift 
 
10 §  En aviseringsavgift ska betalas med 40 kronor per avisering. (CSNFS 2021:7). 

Betalning 
 
11 §  Betalningen ska vara tillgänglig på CSN:s konto för hemutrustningslån på förfallodagen. (CSNFS 
2021:7). 

Avräkningsordning vid inbetalning 
 
12 §  En inbetalning räknas av på skulden i följande ordning: 
    1. administrativa avgifter 
    2. ränta 
    3. kapitalskuld. 

Anstånd eller nedsättning av amortering och ränta 

Ansökan om anstånd eller nedsättning 
 
13 §  En ansökan om anstånd eller nedsättning av det belopp som ska betalas ska vara skriftlig. 
 
14 §  En ansökan om anstånd eller nedsättning kan beviljas för högst ett kalenderår i taget. 
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15 §  CSN debiterar inte någon aviseringsavgift eller påminnelseavgift för den period som anstånd har 
beviljats för.  

Låntagare bosatt utomlands 
 
16 §  En låntagare som har betalningssvårigheter och som är bosatt i ett land utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz kan få beloppet nedsatt till fem procent av den 
utländska bruttoinkomsten. Om det finns särskilda skäl kan beloppet sättas ned till 0 kronor. 
 
------------------------------ 
 
Till 16 § meddelar CSN följande allmänna råd 
 
    Vid bedömningen av om en låntagare som är bosatt utomlands har betalningssvårigheter är 
utgångspunkten att han eller hon ska få behålla en summa som motsvarar existensminimum eller 
motsvarande i bosättningslandet för sig och sin familj. Det ekonomiska underlaget ska motsvara 
låntagarens sammanlagda överskott av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital. 
 
------------------------------ 
 

Efterskänkning 

Ansökan 
 
17 §  En ansökan om efterskänkning ska vara skriftlig. 
 
------------------------------ 

Förutsättningar för efterskänkning 
 
Till 23 § förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra 
utlänningar meddelar CSN följande allmänna råd 
 
    Vid prövningen av om en låntagare på längre sikt bedöms sakna förmåga att betala tillbaka lånet ska 
hänsyn tas till hans eller hennes sammanlagda överskott av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och 
kapital samt förmögenhet.  
    Lånet kan efterskänkas om låntagaren 
    1. på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller någon annan omständighet har en mer varaktigt 
nedsatt betalningsförmåga, 
    2. har beviljats anstånd under lång tid och det saknas skäl att anta att betalningsförmågan kommer att 
förbättras, eller 
    3. av någon annan anledning än dem som anges i 1 och 2 på längre sikt bedöms sakna förmåga att 
betala tillbaka lånet. 
    Ett ytterligare skäl för efterskänkning kan vara att låntagaren varaktigt har utvandrat från Sverige och 
att fördelarna med indrivning av fordran inte står i rimlig proportion till de insatser som krävs för detta. 
För att efterskänkning på denna grund ska komma i fråga, bör det i normalfallet krävas att det har gått 
minst tio år sedan låntagaren utvandrade.  
    Låntagaren bör styrka uppgifter om sjukdom eller arbetsoförmåga med ett läkarintyg eller 
motsvarande. 
 
------------------------------ 

Uppsägning av lån 
 
18 §  Ett lån som har sagts upp till omedelbar betalning ska betalas inom 30 dagar från dagen för 
uppsägningen om inte CSN bestämmer en längre tid. 
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------------------------------ 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
 
Till CSNFS 2010:6 
    Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011, då myndighetens föreskrifter och allmänna råd 
(CSNFS 2002:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska upphöra att 
gälla. 
 
Till CSNFS 2019:1 
    Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020. 
 
Till CSNFS 2021:7 

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022. 
2. De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande i fråga om lån där ansökan har kommit in till 

CSN före ikraftträdandet. 
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