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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 31 juli 2006 
 

 
Saken Studiemedel för gymnasial utbildning 

i land utanför Norden 
 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden bifaller överklagandet på så sätt att studier på den sökta utbildningen inte 
kan anses bedrivas med lika stor fördel i Sverige. Det ankommer på CSN att pröva 
ansökan i övrigt. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

 
-------------------------------------------- 

 
Ärendet 
 
NN ansökte hos CSN om studiemedel för studier på läkarutbildningen vid  
A-universitetet i Polen för tiden den 4 september 2006 – den 30 juni 2007, varav 
perioden den 4 september 2006 – den 1 oktober 2006 avsåg studier på en inför 
läkarutbildningen förberedande kurs.    
 
CSN avslog NN:s ansökan för perioden den 4 september 2006 – den 1 oktober 2006 
med motiveringen att studiemedel för gymnasial utbildning utanför Norden bara får 
lämnas om motsvarande studier inte med lika stor fördel kan bedrivas i Sverige. 
 
NN överklagade den 8 augusti 2006 CSN:s beslut och anförde i huvudsak följande. 
Den förberedande kursen kan inte läsas i Sverige eftersom universitetet vill att 
studenterna ska genomföra kursen vid universitetet. NN behöver studiemedel för att 
kunna göra detta.   
 
CSN överlämnade ärendet den 25 augusti 2006. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att den förberedande kursen omfattar 
grundläggande studier i kemi, fysik och biologi samt att dessa studier inte är 
obligatoriska men rekommenderade för skandinaviska studenter.  
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Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 23 § studiestödsförordningen (2000:655) lämnas studiemedel för studier 
på gymnasial i ett land utanför Norden om motsvarande studier inte med lika stor 
fördel kan bedrivas i Sverige, och CSN har beslutat att utbildningen kan anses ha 
godtagbar standard. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Den utbildning som NN avser att delta i kan anses omfatta utbildning på 
gymnasienivå som förberedelse till läkarstudierna i Polen.     
 
Nämnden anser att den förberedande utbildningen i Polen är så pass specifik och 
komprimerad att tillgodogöra sig motsvarande utbildning i Sverige skulle ta väsentligt 
längre tid än fyra veckor. Utifrån den aspekten har nämnden inte funnit att det finns 
en svensk utbildning av motsvarande slag. 
 
Med hänsyn till det nu anförda finner nämnden att den sökta utbildningen i Polen inte 
med lika stor fördel kan bedrivas vid skola i Sverige. NN:s överklagande ska således 
bifallas. 
 
 
 
 
Mats Törnered  
    Peter Edman 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Marie-Louise Holmberg 
(ersättare för Margareta Söderström), Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark, Fredrik 
Pettersson och Christian Sjöstrand. 
 
Föredragande: Peter Edman 
 
Kopia till CSN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


