
 

 
 

Svar på frågor från föreläsning 221117 
 

1. Visst är det så att ni inte kan pausa avbetalning av hemutrustningslån även om man 

har försörjningsstöd? 

Det beror på. Om en kund har försörjningsstöd kan hen ansöka om att betala mindre (nedsättning) eller 
inget alls (anstånd) under ett kalenderår. Vid ansökan om anstånd/nedsättning prövar vi den beräknade 
årsinkomsten för hela kalenderåret, likt hur vi gör med våra studielån. Vi har inte möjlighet att pröva 
något annat än inkomsten, så som på studielånssidan där vi till exempel kan pröva synnerliga skäl för 
nedsättning. Det spelar därför ingen roll hur kunden försörjer sig, hen uppger bara sin beräknade 
årsinkomst i sin ansökan. Inkomsten efterkontrolleras sedan med Skatteverket två år efter inkomståret.  

 

Ofta har kunder med försörjningsstöd en låg årsinkomst, och beviljas således anstånd med hänsyn till 
inkomsten. Det finns såklart situationer där en kund exempelvis får försörjningsstöd sent på året, och har 
haft inkomster i början av året. Det kan leda till att årsinkomsten inte blir tillräckligt låg för att ha rätt till 
anstånd eller nedsatt betalning. Inkomstgränsen för anstånd beror på hur många medlemmar som finns i 
hushållet.  

 

Observera att ett hemutrustningslån kan sägas upp till omedelbar betalning, om betalningen inte skötts 
under en tid. Hela skulden ska då betalas på en gång. Då finns inte längre någon möjlighet att ansöka om 
anstånd. Kunder som får försörjningsstöd kan dock få en tillfälligt låg betalningsplan på sitt uppsagda 
hemutrustningslån om de hör av sig när lånet sagts upp. Om lånet har lämnats över till Kronofogden 
gäller speciella regler.  

 

Här hittar ni mer information om just hemutrustningslånet: www.csn.se/betala-tillbaka/betala-tillbaka-
hemutrustningslan  

 

2. Finns det särskilda skäl där man kan få CSN om man är under 20 år? till exempel att 

det är bara några månader kvar för denne fylla 20 år och att personen behöver CSN för att 

kunna delta på en utbildning som är nödvändigt för att kunna komma in till 

arbetsmarknad. 

Det finns inte några undantag i detta fall utan det är utbildningen som avgör åldersgränsen.  

För utbildningar på gymnasial nivå kan den studerande få studiehjälp till och med 30 juni det år de fyller 

20 år. Studiehjälp är till exempel studiebidrag. Från 1 juli året den studerande fyller 20 år kan studiemedel 

komma in (exempelvis: gymnasieskola, Komvux, Folkhögskola). Studiemedel är när det både blir lån och 

bidrag. 

Studerar den sökande på eftergymnasial nivå kan de få studiemedel oavsett ålder, det vill säga att då kan 

de vara under 20 år (exempelvis: yrkeshögskolor, universitet och högskolor). 

Här hittar ni mer information om studiemedel: www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel 

 

Om det skulle finnas några fler frågor eller funderingar är ni varmt välkommen att kontakta oss. CSN når 

ni antingen via mejl eller telefon. 

Vårt e-postformulär hittar ni här: www.csn.se/epostaoss. Vårt telefonnummer är 0771-276 000 och våra 

öppettider är helgfria vardagar mellan 09:00 och 16:00 


