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Eko
onomiiskt bistånd
d, förs
sörjningssttöd
Synn
nerligt skä
äl för att minska
m
åtterbetalning på studieskuld
der
Ett årsbbelopp som en
e låntagaree hos CSN kkan sättas ned
n helt om låntagaren är varaktigtt
beroendde av försörjjningsstöd.
För att een låntagaree ska anses varaktigt
v
beeroende av försörjnings
f
sstöd ska lååntagaren haa fått
försörjnningsstöd saammanhängande i minsst tre månad
der.
Exempell 1 - varaktigghet


E
En person soom har fått fö
örsörjningssttöd ansöker om
o nedsättning. Av intygget framgår det
d att
hhan har fått försörjningss
f
stöd under peerioden febru
uari–maj. Krravet på varak
aktighet uppffylls den
ttredje månadden, dvs. i ap
pril. Årsbelopppet kan sätttas ned helt eftersom
e
lånta
tagaren är vaaraktigt
bberoende av försörjningssstöd.

Om lånttagaren har betalat in en
e del av årssbeloppet fö
öre beslutet om nedsättn
tning kan
årsbelopppet istället sättas ned till
t inbetalatt belopp. Detta kan inn
nebära att lååntagare harr kvar
avgifterr att betala som
s
till exem
mpel påminnnelseavgiftter

När u
upphör det varaktiga beroen
ndet?
Om en llåntagare haar varit utan
n försörjninggsstöd i merr än fyra måånader ansees normalt
varaktiggheten ha uppphört. Därefter måste låntagaren visa på nyttt att varaktiigheten är uppfylld
u
om han eller hon annsöker om nedsättning
n
g året därpå.
Exempell - varaktigheet


R
Rosa har hafft försörjning
gsstöd under hela 2014. Under
U
2015 får
f hon försöörjningsstöd i maj.
E
Eftersom honn fortfarandee kan anses vvara varaktig
gt beroende av
a försörjninggsstöd då ho
on får
uutbetalningaar i maj kan årsbeloppet
å
fö
för 2015 sättaas ned till 0 kronor.
k

Bra a
att tänkka på
Intyget på ekonomiiskt bistånd
d/ försörjninngsstöd bör förutom inn
nevarande m
månad även ge
informaation om tiddigare månad
der och de ssenaste åren
n. Detta för att låntagarren har möjllighet
att få dee tre senastee årens årsbeelopp omprrövade om dessa
d
är obeetalda.
I januarri månad kann det vara lääge att skickka in ett nyttt intyg på försörjnings
f
sstöd. Om
varaktiggheten då ärr uppfylld kan
k CSN sättta ner hela det nya årsb
beloppet påå en gång. In
nga fler
intyg beehövs i sådaana fall för denna
d
persoon under ressten av året.

