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CSN:s lån

• Studiemedel (lån tagna före 1989)

• Studielån (lån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001)

• Annuitetslån (lån tagna mellan 30 juni 2001 och 31 december 2021)

• Nytt Annuitetslån ”Bättre studiestöd för äldre” (lån tagna från och med 1 januari 2022)

• Återkrav av studiestöd (för alla lån och bidrag)

• Studiehjälp för gymnasiestudenter

• Studiestartsstöd för arbetslösa

• (Omställningsstudiestöd för personer etablerade på arbetsmarknaden)

• Hemutrustningslån

• Körkortslån
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• Årsbesked och betalningsplan skickas ut i början av januari 

• Låntagaren behöver inte betala tillbaka under tiden hen får studiemedel om hen 

börjar studera med studiemedel igen

När ska jag börja betala tillbaka till CSN?
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Studiemedel (lån tagna före 1989)

Studielån (lån tagna mellan 1989-01-01 och 2001-06-30)

Annuitetslån (lån utbetalda sedan 2001-06-31)

Återbetalningstidens längd beror på hur gammal låntagaren var när hen 

blev återbetalningsskyldig samt skuldens storlek. 

Årsbeloppet är 4 procent av senast taxerade sammanlagda inkomst.

Under år 2022 är det lägsta debiterade årsbeloppet 1 449 kronor, detta 

motsvarar en inkomst på ca 36 500 kronor under inkomståret 2020.

Beror på skuldens storlek, återbetalningstiden och räntan. Lägsta 

årsbelopp är 15 procent av prisbasbeloppet. Det motsvarar 7 245 kronor 

för år 2022. Den maximala återbetalningstid är 25 år.
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Lån och återkrav

Hur betalar låntagaren?

Betalning av lån och återkrav 5

• Inbetalningskort till bankgirokonto, via bank eller 

internetbank

• Autogiro (gäller inte återkrav)

• E-faktura

• Kortbetalning via Mina sidor (endast för 

utomlandsbosatta)
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Återbetalning
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Vid betalningssvårigheter
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• Flytta en betalning en månad, en gång per år

• Ändra betalningsintervall, från kvartal till månad

• Välj ett smart betalsätt (autogiro, e-faktura)

• Ansöka om nedsättning (betala mindre)

• Särskild betalningsplan, om man ligger efter med betalningar 

• Kontakta CSN för att diskutera vilka möjligheter som finns 

Om låntagaren har svårt att betala
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• Inkomst 

• Ansökan kan göras i Mina sidor

• Går även att mejla ansökan till CSN, då tillkommer handläggningstid

• Studier

• Nedsättning för samma tid som studiemedel betalas ut

• Exempel: Studerar med studiemedel under januari-juni 2022, årsbeloppet sätts ned för 

kvartal 1 och 2 2022

• Synnerliga skäl

Om du har svårt att betala

Nedsättning (betala mindre)
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Nedsättning med hänsyn till inkomst
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• Fram till 30 november för betalningsåret (2022)

• Sammanlagda beräknade skattepliktiga inkomsten för 2022 (1 januari – 31 

december)

• 49 år eller yngre: 5 procent av inkomsten

• 50 år eller äldre: 7 procent av inkomsten

• Det nya årsbeloppet måste under 2022 vara minst 1 449 kronor lägre än 

det ursprungliga årsbeloppet (3 procent av prisbasbeloppet)
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Exempel: Nedsättning med hänsyn till inkomst
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• Ålder: 27 år

• Ordinarie årsbelopp: 15 000 kronor

• Beräknad årsinkomst 2022: 200 000 kronor 

• 5 procent av årsinkomsten: 10 000

• Prisbasbelopp 2022: 48 300 (3 procent = 1 449 kronor)

• Årsbelopp utifrån inkomst: 10 000 kronor 

• Årsbeloppet utifrån beräknad inkomsten har minskat mer än 1 449 kronor
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Exempel på vad som kan vara synnerliga skäl:

• Varaktigt försörjningsstöd (minst tre sammanhängande månader)

• Lever på motsvarande nivå som någon som får försörjningsstöd                                                   

• Hel sjuk- eller aktivitetsersättning med en årsinkomst som inte överstiger 

garantinivån

• Tillfälligt begränsad betalningsförmåga på grund av oförutsedda händelser

I ansökan ska låntagaren beskriva sin ekonomiska situation och vad som gör att hen har 

svårt att betala. CSN gör en bedömning av samtliga skäl som låntagaren åberopar, även 

om ett skäl i sig inte är starkt nog för nedsättning, så kan flera skäl tillsammans vara det. 

Nedsättning med hänsyn till synnerliga skäl

Presentationens namn 11



Vi gör studier möjligt.

csn.se

Vi gör studier möjligt.

csn.se

• Ordinarie årsbelopp: 8 000 kronor

• Försörjningsstöd i januari, februari och mars 2022

• Intyg från socialtjänsten

• Årsbelopp: 0 kronor 

Exempel: Nedsättning med hänsyn till synnerliga skäl
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• Ny återbetalningstid kan beräknas om låntagaren har beviljats hel eller delvis 

nedsättning i minst tre år 

• Gäller om nedsättningen är med hänsyn till inkomst eller synnerliga skäl

• Det måste inte vara tre år i rad

• Kräver en ansökan från låntagaren på särskild blankett 
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Ny återbetalningstid på annuitetslån
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• Det finns ingen lagstadgad rätt att få en särskild betalningsplan

• Enligt CSN:s föreskrifter kan en särskild betalningsplan beviljas i undantagsfall

• Målsättning att komma ikapp inom rimlig tid, vilket bedöms i varje enskilt fall

• Betalningsplanen kan sträcka sig över flera år, men tumregeln är att låntagaren 

ska betala in belopp motsvarande två årsbelopp per år

• Låntagaren kan kontakta CSN per telefon för att diskutera möjligheterna till en 

särskild betalningsplan

Om man hamnat efter med sina betalningar

Särskild betalningsplan

Särskilda betalningsplaner 14
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Om låntagaren inte betalar lånet i tid

Vad händer då?

• Första betalningen i 

aviseringsgången.

• Påminnelseavgift 450 kr

• Påminnelse skickas ut. 

• Om inbetalning missas så påförs 

ytterligare en påminnelseavgift

• Om de två påminnelserna inte betalas 

skickas ett CSN-krav ut

• Det tillkommer ingen extra avgift på 

CSN-krav

• Belopp skickas till 

Kronofogden/Inkasso, den 6:e 

bankdagen efter förfallodagen för 

utmätning

• Kronofogdens påför en egen avgift på 

600 kr

Ordinarie betalning: 500 

kronor

Förfallodag 30 juni 2022

Påminnelse: 950 kronor/1 400 

kronor

Förfallodag 29 juli 2022/31 augusti 2022

CSN-krav: 1 400 kronor

Förfallodag 30 september 2022 

Kronofogden: 2 000 kronor

Skickas vidare 10 oktober 2022
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Avskrivning
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Lån och återkrav
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• Studiemedel: Ålder (65 år), dödsfall, sjukdom, handikappat barn, 

behörighetsgivande studier, sjukdom och synnerliga skäl

• Studielån: Ålder (65 år), dödsfall, behörighetsgivande studier, hel 

sjukersättning på garantinivå och synnerliga skäl

• Annuitetslån: Ålder (68/72 år), dödsfall, behörighetsgivande studier, hel 

sjukersättning på garantinivå och synnerliga skäl

Avskrivning
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Återkrav
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• Fått studiestöd utan att ha varit berättigad till det

• Krav kan uppstå på alla våra lån och bidrag 

• Ränta på det återkrävda beloppet (2,03 % under 2022)

• Räntan beräknas från första utbetalningsdagen

Vad är återkrav?

Återkrav - betalningsplaner 19
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• Huvudregel: återkrav ska betalas på en gång

• CSN har ingen skyldighet att bevilja en betalningsplan

• Men: vi får ge ”skäligt betalningsanstånd”

• Om låntagaren inte kan betala hela beloppet kan vi diskutera 

en betalningsplan

• I vissa fall kan även ett kortare anstånd beviljas

• Låntagaren kan ansöka om betalningsplan via blankett eller 

mail, men oftast tar vi dessa ärenden i telefon

Hur ska ett återkrav betalas?
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Om låntagaren inte betalar återkravet i tid

Vad händer då?

• Första betalningen i 

aviseringsgången.

• Påminnelse skickas ut. 

• Det är ingen påminnelseavgift på 

återkrav

• Om påminnelsen inte betalas skickas 

ett CSN-krav ut. 

• Det tillkommer ingen extra avgift på 

CSN-krav. 

• Belopp skickas till 

Kronofogden/Inkasso, den 6:e 

bankdagen efter förfallodagen.

• Vissa ärenden faller ut till manuell 

prövning inför ansökan 

betalningsföreläggande 

Ordinarie betalning 

Förfallodag 30 juni 2022

Påminnelse 

Förfallodag 29 juli 2022

CSN-krav

Förfallodag 31 augusti 2022 

Kronofogden

Skickas vidare 10 september 2022
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Vad händer hos Kronofogden?

• CSN ansöker om 

betalningsföreläggande, antingen 

maskinellt eller manuellt. 

• Ersättning för arvode och 

ansökningsavgift tillkommer.

• Kronofogden delger den 

betalningsskyldige om skuld.

• Låntagaren bekräftar skuld 

• Låntagaren kan kontakta CSN om 

betalningsplan - förslag

• CSN kan återkalla efter första 

delbetalning enligt förslag

• Skulden fastställs hos Kronofogden. 

Ett utslag resulterar i en 

betalningsanmärkning.

• Grundavgift tillkommer

• Kronofogden påbörjar en utredning 

om det finns utmätningsbara 

inkomster och tillgångar.

Betalningsföreläggande Delgivning Utslag Utmätning
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Utredning

• Kan exempelvis vara                         

på lön, fordon eller                          

från bankkonto.

Exempel: Återkrav att betala 

på 1000 kronor.

+ 680 kronor. = 2280 kr.+ 600 kronor.
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Vi gör studier möjligt.
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