
Remissyttrande avseende SOU 2011:26 Studiemedel för gränslös 
kunskap 

Kronofogdemyndigheten (KFM) tillstyrker förslaget i det stora hela, men vill lyfta fram följande.  

 KFM vill understryka betydelsen av att CSN:s upplysande roll förstärks gentemot dem som 
avser att studera utomlands med studiemedel.  

 KFM anser att det bör övervägas om merkostnadslån för undervisningsavgifter 
överstigande ett halvt prisbasbelopp (i motsats till ett prisbasbelopp som föreslås av 
utredningen) ska utbetalas av CSN direkt till den utländska läroanstalten. 

Allmänt 
Utredningens förslag berör inte KFM:s regelverk. Sett ur ett vidare perspektiv är det viktigt att 
studiemedelssystemet vid såväl studier utomlands som i Sverige är utformat så att 
överskuldsättning pga. obetalda studieskulder motverkas.  

CSN:s upplysande roll 
Utlandsstudier kan medföra stora studieskulder både med nuvarande regelverk och med det av 
utredningen föreslagna. De föreslagna ändringarna medför att utlandsstudenter ges större 
möjligheter att själva påverka nivån på sina studielån. Att CSN får en tydligare upplysande roll i 
förhållande till utlandsstudenter är viktigt, så att nivån på lånet blir rimlig. 

Merkostnadslån för undervisningsavgifter utbetalas av CSN direkt till den utländska 
läroanstalten 
KFM menar att de åtgärder som föreslås för att minska risken för felaktiga utbetalningar är 
genomtänkta eftersom de överlag bör leda till att återkrav till följd av felaktigt utbetalda 
studiemedel minskar i omfattning. 

Det finns dock en del av förslaget där KFM bedömer att risken för felaktiga utbetalningar och 
återbetalningssvårigheter för utlandsstudenter kan motverkas ytterligare. Det handlar om nivån på 
merkostnadslån för undervisningsavgifter som ska betalas av CSN direkt till den utländska 
läroanstalten. KFM ifrågasätter att gränsen för denna förmedlingsskyldighet ska ligga på ett 
prisbasbelopp. I utredningen saknas uppgifter om vilka nivåer undervisningsavgifter i olika länder 
kan ligga på. För att förslaget ska få avsedd effekt bör det övervägas om inte 
även  merkostnadslån för lägre undervisningsavgifter, förslagsvis ett halvt prisbasbelopp, bör 
betalas av CSN direkt till den utländska läroanstalten.  

Beslut om detta yttrande har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 
handläggningen har också verksjuristen Christina Sundblad och verksamhetsutvecklaren Åsa 
Mattsson (föredragande), deltagit. 
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