Bättre studiestöd för äldre ikraftträdande och
övergångsbestämmelser
Datum

2020-09-24

Helena Fällman
Joacim Strömblad
Rättsavdelningen
Informationsklassning

CSN:s förslag till ikraftträdande och övergångsbestämmelser till lagen om
ändring i studiestödslagen (1999:1395)
1. Denna lag träder ikraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 3 och 9 §§ i deras nya lydelser tillämpas i fråga om
studiemedel som lämnas från och med den 1 januari 2022.
3. Bestämmelserna i 4 kap. 4, 21 och 25 §§ i deras nya lydelser tillämpas för
studielån som betalas ut efter ikraftträdandet.
4. Bestämmelsen i 5 kap. 6 § i dess nya lydelse tillämpas i fråga om återkrav
som avser studiemedel som lämnas från och med den 1 januari 2022.
5. Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga studiemedel
enligt studiestödslagen (1973:349), lagen (1983:1030) om särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa eller enligt bestämmelserna i 4 kap. 4, 21 och
25 §§ i deras äldre lydelser och har beviljats studielån enligt bestämmelserna
i 4 kap. 4, 21 och 25 §§ i deras nya lydelser kan begära att lånet ska betalas
tillbaka enligt de senast nämnda bestämmelserna i deras nya lydelser. De
ändrade betalningsvillkoren ska börja tillämpas vid kalenderårsskiftet året
närmast efter det år då låntagaren har begärt ändrade betalningsvillkor.
Ändrade betalningsvillkor får dock inte beslutas om lånet har sagts upp till
omedelbar betalning enligt 8 kap. 52 § studiestödslagen (1973:349),
punkterna 18 eller 19 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna, eller
enligt 4 kap. 27 a §. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter
om hur en ansökan om ändrade betalningsvillkor ska göras samt vid vilken
tidpunkt en sådan ansökan senast ska göras.

Kommentarer från CSN
• 3 kap. 8 § räknas inte upp i punkten 2 eftersom vi uppfattade att ändringar i
den paragrafen inte är aktuella.
•

Punkten 3 innebär visserligen att lån som avser tid under 2022 kan betalas
ut under 2021, och då vara föremål för äldre regler med lägre åldersgräns för
återbetalning. Om samma lån sedan kommer att omfattas av ett beslut om
återkrav kommer det däremot enligt punkten 4 att få en högre åldersgräns
för avskrivning. CSN uppfattar dock inte det som ett problem.
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