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14 Högskolan i Kristianstad
15 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
16 Justitiekanslern
17 Karolinska institutet
18 Kronofogdemyndigheten
19 Landsorganisationen i Sverige
20 Lernia
21 Luleå tekniska universitet
22 Myndigheten för delaktighet
23 Myndigheten för yrkeshögskolan
24 Omställningsfonden
25 Pensionsmyndigheten
26 Pensionärernas riksorganisation
27 PTK
28 Riksbanken
29 Riksdagens ombudsmän
30 Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan
31 Riksgäldskontoret
32 Riksrevisionen
33 Statens skolinspektion
34 Statens skolverk
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35 Statistiska centralbyrån
36 Statskontoret
37 Svenskt Näringsliv
38 Sveriges akademikers centralorganisation
39 Sveriges förenade studentkårer
40 Sveriges Kommuner och Regioner
41 Sveriges universitets- och högskoleförbund
42 Tjänstemännens Centralorganisation
43 TRR Trygghetsrådet
44 Umeå universitet
45 Universitetskanslersämbetet
46 Universitets- och högskolerådet
47 Yrkeshögskoleförbundet i Sverige
48 Överklagandenämnden för studiestöd
Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 15
s. 26 f.) aviserat att räntan på studielån bör reformeras och att regeringen
avser återkomma i budgetpropositionen för 2023 med förslag på en reformerad modell för räntan på studielån mot bakgrund av införandet av ett nytt
generöst omställningsstudiestöd fr.o.m. 2023. Regeringen har därför
uppdragit åt Centrala studiestödsnämnden (CSN) att ta fram en ny modell
för beräkning av räntan på studielån.
Remissen omfattar två delrapporter. Delrapport 2 innehåller CSN:s förslag
på hur en ny modell för beräkning av räntan kan konstrueras. Som bilaga till
rapporten finns en skrivelse som Ekonomistyrningsverket och
Riksgäldskontoret har lämnat in till CSN. Delrapport 1 innehåller CSN:s
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förslag till hur låntagarnas ökade räntekostnader för lånen i vissa fall ska
kunna tas ut genom att en ny återbetalningstid beräknas.
I remissen ligger att regeringen vill ha remissinstansernas synpunkter på dels
de räntemodeller som CSN har föreslagit i delrapport 2, dels förslagen om
hur en ny återbetalningstid ska beräknas som CSN har lämnat i delrapport 1.
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast
den 1 augusti 2022. Svaren bör lämnas per e-post till
u.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
peter.edman@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2022/00477 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden bör utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Torbjörn Malm
Ämnesråd
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