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Centrala studiestödsnämndens föreskrifter (CSNFS
2018:5) om körkortslån;

beslutade den 13 augusti 2018.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver följande med stöd
av 11, 12 och 42 §§ förordningen (2018:1118) om körkortslån.

Inledande bestämmelser

1  § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om körkortslån.
Bestämmelser om körkortslån finns även i förordningen (2018:1118)
om körkortslån.

Giltighetstid

2  § Giltighetstiden för ett beslut om körkortslån enligt 8 § förord-
ningen (2018:1118) om körkortslån räknas från och med dagen för
beslutet.

3  § En begäran om förlängning av körkortslånets giltighetstid enligt
8 § förordningen (2018:1118) om körkortslån, ska vara skriftlig.

Ansökan om körkortslån

Ansökan och ansökningsblanketter

4 §  Ansökan om körkortslån ska göras på den manuella eller
elektroniska blankett som CSN bestämmer. Vid elektronisk överföring
ska den webbplats på internet som CSN anvisar användas.

5  § Har en förvaltare förordnats för den sökande enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken, ska förvaltaren, om det ingår i uppdraget, ha tecknat
sitt samtycke på ansökan. 1



6  § Ansökan om körkortslån får göras elektroniskt om sökanden
inte har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

7  § En elektronisk ansökan om körkortslån ska skrivas under
med hjälp av en e-legitimation.
    Med e-legitimation avses i dessa föreskrifter en identitets-
handling i elektronisk form som vid elektronisk kommunikation
används för legitimering eller underskrift och vars utfärdare har
avtal med E-legitimationsnämnden.

Utbetalning

Begäran om utbetalning

8  § Begäran om utbetalning av körkortslån ska göras på den
manuella eller elektroniska blankett som CSN bestämmer. Vid
elektronisk överföring ska den webbplats på internet som CSN
anvisar användas.

9  § Har en förvaltare förordnats för låntagaren enligt 11 kap.
7 § föräldrabalken, ska förvaltaren, om det ingår i uppdraget, ha
tecknat sitt samtycke på begäran.

10 § Begäran om utbetalning av körkortslån får göras elektroniskt
om låntagaren inte har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldra-
balken.

11 § En elektronisk begäran om utbetalning av körkortslån ska
skrivas under med hjälp av en e-legitimation.

Utbetalningssätt

12 § Utbetalning av körkortslån görs till det konto som låntag-
aren har meddelat CSN:s betalningsförmedlande bank.

Om låntagaren inte har meddelat banken vilket konto som
utbetalningen ska sättas in på, görs utbetalningen på ett särskilt
utbetalningskort som ska lösas in på banken.

En utbetalning får göras på annat sätt än enligt första och
andra styckena, om låntagaren inte kan få ett konto i en svensk
bank och dessutom saknar ett svenskt personnummer.
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Returnerad utbetalning

13 § En utbetalning som har gjorts genom utbetalningskort och
som låntagaren inte kvitterat ut inom 60 dagar returneras från
banken. En utbetalning som har returnerats på detta sätt betraktas
inte som utbetald.

Uppgiftsskyldighet för trafikskolor

14 § Vid elektronisk överföring av uppgifter enligt 38 § förord-
ningen (2018:1118) om körkortslån ska den webbplats på internet
som CSN anvisar användas.

Vid undantag från elektronisk rapportering enligt 40 § för-
ordningen om körkortslån ska den manuella blankett som CSN
anvisar användas.

—————————

Denna författning träder i kraft den 1 september 2018.

På Centrala studiestödsnämndens vägnar

CHRISTINA FORSBERG

Åsa Bergdahl
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