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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 4 maj 2009 
 

 
Saken  Studiebidrag för studier utomlands 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att den förberedande språkkursen svarar mot en utbildning i 
Sverige, där studiehjälp kan lämnas. Det ankommer på CSN att pröva ansökan med 
denna förutsättning.  
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

Ärendet 
 
NN ansökte om studiebidrag för att läsa ”bilingual preparatory year” i Ungern läsåret 
2008/2009 och ingav ett intyg från Försvarsmakten om att NN genomför en 
gymnasial språkutbildning och att NN samtidigt med heltidsstudierna läser 
samhällskunskap och historia vid ett distansgymnasium i Sverige. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att studierna inte motsvarar eller är 
jämförbara med studier vid en svensk skola eller utbildning som ger rätt till 
studiehjälp i Sverige.  
 
NN överklagade den 22 maj 2009 beslutet och anförde bland annat att skolgången är 
anvisad av faderns arbetsgivare, Försvarsmakten, att den inte är valbar och att 
studierna är på gymnasienivå. 
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 2 juni 2009. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 2 kap. 2 § studiestödslagen (1999:1395) får studiehjälp lämnas till studerande 
vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller av den 
myndighet som regeringen bestämmer.  
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Enligt 2 kap. 9 § studiestödslagen får studiehjälp för studier utanför Sverige, om 
1. den studerande är svensk medborgare, 
2. studierna inte med lika stor fördel kan bedrivas vid en svensk läroanstalt, och 
3. studierna svarar mot eller är jämförbara med studier vid en svensk läroanstalt  
    eller en utbildning som omfattas av ett förordnande enligt 2 §. 
Regeringen får föreskriva att studiehjälp får lämnas för studier utanför Sverige även 
om förutsättningarna enligt 1 eller 2 inte är uppfyllda. 
 
Av bilaga A1 till studiestödsförordningen (2000:655) framgår kommunala 
gymnasieskolor intagits i förteckningen över de läroanstalter och utbildningar vid vilka 
studiehjälp kan lämnas. Fristående gymnasieskolor har intagits i fråga om 
utbildningar för vilka skolan förklarats berättigad till bidrag enligt skollagen eller blivit 
ställd under statlig tillsyn. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN ska läsa en ettårig förberedande språkkurs vid en ungersk gymnasieskola för att 
därefter fortsätta att gå en fyraårig gymnasieutbildning. Skolan är ställd under statlig 
tillsyn.  
 
Vid svenska gymnasieskolor erbjuds – inom ramen för det individuella programmet – 
en introduktionskurs för invandrare, kallad IVIK. Studerande på det individuella 
programmet kan lämnas studiehjälp. 
 
Enligt Överklagandenämndens bedömning kan den aktuella förberedande 
språkkursen anses svara mot studier vid en svensk utbildning vid vilken studiehjälp 
kan lämnas. Överklagandet ska därför bifallas. Det ankommer på CSN att pröva om 
övriga förutsättningar för studiehjälp är uppfyllda. 
 
 
 
Mats Törnered    

Karin Nyström 
 

 
Beslutet har fattats av Charlotte Waas, vice ordförande i nämnden, Mats Törnered, 
direktör, samt ledamöterna Birgitta Eriksson (ersättare för Margareta Lindhagen), 
Viktor Granbom och Marie-Louise Holmberg. 
 
Föredragande: Karin Nyström 
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