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SFS har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Förslag till ändring av 

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:3) om 

återbetalning av studielån tagna efter den 30 juli 2001. 

 

Förslagen 

SFS tillstyrker* förslaget 4.1 att ansökan om ändrade lånevillkor ska kunna göras 

elektroniskt. 

 

SFS tillstyrker* förslaget 4.2 att 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. 

 

SFS tillstyrker* även förslaget 4.3 att 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. 

 

*Ovanstående tillstyrkanden förutsätter att nedanstående kommentarer gällande 

konsekvenser beaktas. 
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Konsekvenser 

Eftersom förändringarna bara påverkar de låntagare som ansöker om ändrade 

lånevillkor, och alltså inte påverkar övriga låntagare, så bedömer SFS att förslagen inte 

har några direkta oönskade negativa konsekvenser. Däremot är det mycket viktigt att 

alla låntagare är välinformerade och införstådda med hur en eventuell sammanslagning 

kommer att påverka deras lånekostnader. 

 

Om låntagaren har tidigare lån som avskrivs vid 67 års ålder och nyare lån som 

avskrivs vid 71 års ålder är det mycket viktigt att låntagaren uttryckligen informeras 

om att åldersgränsen för hela lånet ändras till 71 års ålder. 

 

SFS har varit i kontakt med CSN som meddelar att samma ränta gäller för de olika 

lånevillkoren, vilket innebär att den låntagare som slår ihop sina lån inte kommer att få 

en förändrad ränta. SFS vill dock poängtera att om det i framtiden skulle ske 

förändringar av räntenivåerna för vissa lån men inte för alla (exempelvis lån tagna efter 

en viss tidpunkt), så är det viktigt att de låntagare som lägger samman lån får mycket 

tydlig information om hur det kommer att påverka deras räntekostnader. 

 

SFS föreslår mot bakgrund av detta att låntagare ska få en preliminär beräkning av hur 

lånekostnaden samt avskrivningstiden kommer att påverkas av att lån läggs samman. 

Beräkningen bör presenteras så att låntagaren kan se räntekostnader och 

expeditionsavgifter separat. Låntagaren bör också informeras om övriga implikationer 

av att lägga samman lånen. 

 

 

 

 

 

  

Oskar Mattsson Wiik 
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