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Konsekvensutredning
Datum

Diarienummer

2017-05-22

2017-119-4518

Konsekvensutredning till ändring av CSN:s föreskrifter om
återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel
Följande föreskriftsändringar föreslås som ett led i införande av studiestartsstödet.
De som studerar med studiestartsstöd och sedan tidigare är återbetalningsskyldiga
för lån tagna före 1989 (studiemedel) ska inte behöva betala på lånet under den tid
han eller hon får studiestartsstöd.

1.1

Bemyndigande

CSN:s förslag till föreskrifter förutsätter att regeringen beslutar om att CSN får rätt
att meddela sådana föreskrifter.

1.2

Överväganden och förslag

Förslag: Den preliminära och slutliga avgiften får sättas ned om låntagaren
studerar med studiestartsstöd. Nedsättning sker utan ansökan från den
studerande.
Av proposition Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd ( 2016/17:158)
framgår att den som studerar med studiestartsstöd ska kunna få årsbeloppet nedsatt
på motsvarande sätt som den som studerar med studiestöd enligt studiestödslagen.
Den föreslagna föreskriftsändringen är en följd av uttalandena i propositionen.
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1.3

Alternativa lösningar

Ändringen av föreskrifterna är en följd av införandet av studiestartsstödet
Någon alternativ lösning har inte framkommit.

1.4

Vilka som berörs av ändringarna

Den föreslagna föreskriften berör låntagare som är återbetalningsskyldig för sin
studiemedelsskuld och studerar med studiestartsstöd

1.5

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser

CSN:s förslag till föreskrifter förslag är en följd av Riksdagens beslut att införa
studiestartsstöd och har därför inga självständiga effekter.

2

EU-rätten

Förslagen strider inte mot de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen.

3

Tidpunkt för ikraftträdandet och behov av speciella
informationsinsatser

Ändringen bör träda ikraft den 2 juli 2017. Några speciella informationsinsatser
behövs inte.
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4

Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens
föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:5) om
återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel
tagna före den 1 januari 1989

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av punkterna 1 och x i
övergångsbestämmelserna till studiestödförordningen (2000:655)1 i fråga om
nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:5) om återbetalning av
återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 19892 att 2 kap. 1 och 2 a
§§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 kap.
1§

Den preliminära och slutliga avgiften
får sättas ned med en fjärdedel för
varje påbörjat kvartal under vilket en
låntagare studerar med studiestöd,
eller genomgår en utbildning enligt
punkt 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877)
om ändring i studiestödslagen
(1973:349).

Den preliminära och slutliga
avgiften får sättas ned med en
fjärdedel för varje påbörjat kvartal
under vilket en låntagare studerar
med studiestöd, studiestartsstöd eller
genomgår en utbildning enligt
punkt 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen
(1988:877) om ändring i
studiestödslagen (1973:349).

2a §
Om låntagaren studerar med
studiehjälp eller studiemedel sätts
den preliminära och slutliga avgift
ned utan ansökan

1 Bemyndigandet

Om låntagaren studerar med
studiehjälp, studiemedel eller
studiestartsstöd, sätts den preliminära
och slutliga avgiften ned utan
ansökan.

finns i punkten 8 första stycket i övergångsbestämmelserna till förordningen
(1988:1381) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418) jämförd med punkten 1 och x i
övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000:655).
2 Författningen omtryckt CSNFS 2007:10.

