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Yttrande angående ”Förbättrad återbetalning av 
studieskulder” SOU 2010:54 
 
Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående förslag om förbättrad 
återbetalning av studieskulder. 
 
Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör 
i huvudsak vilka konsekvenser delbetänkandets förslag kan ge för gruppen 
studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och 
nuvarande studenter. 
 
Det är mycket viktigt för stabiliteten i studiemedelssystemet och för 
allmänhetens förtroende till studiemedelssystemet, att 
studiemedelsskulderna betalas av i så hög utsträckning som möjligt. Saco 
Studentråd ställer sig därför bakom intentionerna i delbetänkandet. 
 

Preskriptionstiden 
I dag betalas studieskulderna i hög grad tillbaka. Men det finns ett problem 
i att utlandsbosatta utan känd adress i mindre grad sköter sina åtaganden 
gentemot CSN. Anledningarna till detta varierar mellan individerna. Att 
förlänga preskriptionstiden till 25 år är en åtgärd som först och främst 
skulle påverka dem utan känd adress som inom de 25 åren återvänder till 
Sverige och/eller återigen ger sig tillkänna. Den förlängda 
preskriptionstiden sänder signalen att om en låntagare bosätter sig 
utomlands är det viktigt att fortsätta betala tillbaka på CSN-lånet, i det fall 
låntagaren vill flytta tillbaka inom 25 år utan att drabbas av ekonomiska 
konsekvenser. Eftersom den tänkta återbetalningstiden är 25 år, är det 
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dessutom en tidsperiod som har tydlig koppling till de andra villkoren för 
studiemedel. 
 

Återbetalningsförsäkran 
Att införa en återbetalningsförsäkran som studenten ska underteckna vid 
varje låneansökan, kommer att innebära en större administrativ börda 
både för studenten och för CSN. Saco Studentråd bedömer att den stora 
majoriteten av alla studenter redan idag är medvetna om att de förväntas 
betala tillbaka studiemedelslånet. Men, om ett införande av 
återbetalningsförsäkran förbättrar CSNs möjligheter att driva in 
studiemedelslån från personer som bosatt sig utanför Sverige och 
underlåtit att betala tillbaka sina studiemedelslån, så tillstyrker Saco 
Studentråd att den införs. En förutsättning måste vara att 
återbetalningsförsäkran går att signera elektroniskt, särskilt för de 
studenter som tillbringar en studieperiod utomlands. 
 

Förbättrade adressuppgifter 
Redan idag kräver lagen att studenterna är folkbokförda där de bor större 
delen av året. Straffet för att inte vara det är böter. Trots detta, är det 
antagligen en stor del av studenterna som inte är folkbokförda i rätt 
kommun. Skatteverket hävdade till exempel i ett pressmeddelande 20081

 

 
att så många som 50% av studenterna skulle kunna vara felaktigt 
folkbokförda. 

 
Därför tror Saco Studentråd att införandet av en lag, dessutom utan 
påföljd, som ålägger utlandsbosatta svenskar med studielån att uppge sin 
adress till CSN, skulle vara verkningslös. Saco Studentråd avstyrker därför 
förslaget. 
 
Det är också möjligt att adressuppgifter framöver kommer att minska i 
betydelse, i takt med att allt fler låntagare betalar sina studielån via e-
faktura.  
 
Saco Studentråd vill också påpeka att CSN bör fortsätta att aktivt söka reda 
på adressuppgifter för låntagare bosatta utomlands. 
 
Delbetänkandets punkt 6.2 innehåll uppslaget att inrätta ett för svenska 
myndigheter gemensamt adressregister över utlandsbosatta kunder. Det 

                                                        
1 
http://www.skatteverket.se/nyheterpressrum/pressrum/pressmeddelanden/200
8/2008/mangastudenterarfelaktigtfolkbokforda.5.f103d011bbc96625680001028
4.html 
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skulle då betyda att myndigheten förfogar över adresser till personer som 
inte är kund/förmånstagare i deras system. Saco Studentråd ställer sig 
tveksamma till det förslaget, men är positiva till att möjligheterna för 
myndigheterna att samarbeta kring adresser till gemensamma 
förmånstagare utreds ytterligare. 
 

Sammanfattning 
Saco Studentråd tillstyrker de i delbetänkandet föreslagna ändringarna i 
studiestödslagen, kapitel 3 Studieförsäkran och kapitel 6 Preskription, 
samt de föreslagna ändringarna i studiestödsförordningen. 
 
Saco Studentråd avstyrker de i delbetänkandet föreslagna ändringarna i 
studiestödslagen, kapitel 4 och 5 Uppgiftsskyldighet. 
 
 
För Saco Studentråd, 
 
 
 
 
Lisa Gemmel 
Ordförande 
Saco Studentråd 
 
    
   Maria Noleryd 
   Studenthandläggare 
   Saco 
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