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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 21 september 
2005 

 
 

Saken Studiemedel för eftergymnasial 
utbildning i land utanför Norden; 
merkostnadslån 

 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att NN har rätt till merkostnadslån för de kostnader som är 
nödvändiga för att slutföra utbildningen. Det ankommer på CSN att på nytt pröva 
NN:s ansökan om merkostnadslån.  
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte hos CSN om studiemedel och merkostnadslån för bl.a. 
undervisningsavgifter och personal development för utbildningen MSc Counselling 
Psychology vid ett universitetet i England, med början den 5 oktober 2005. NN hade 
angett att det inom modulen personal development ingår 60 timmar egenterapi hos 
kvalificerad psykolog och att NN sökte för 20 timmar år 1. CSN beviljade NN i det 
överklagade beslutet merkostnadslån för undervisningavgifter med 28 045 kronor. 
Ansökan om merkostnadslån för psykologterapi avslogs med motiveringen att 
merkostnadslån endast lämnas för obligatoriska undervisningsavgifter eller liknande 
avgifter.   
 
NN överklagade den 13 december 2005 CSN:s beslut och anförde i huvudsak 
följande. Egenterapi är en obligatorisk del av NN:s utbildning och NN anser det vara 
rimligt att NN får merkostnadslån för denna kostnad. NN bifogar ett officiellt brev från 
head of department som intygar detta. NN skickar även med ett utdrag ur kursboken. 
Det är obligatoriskt att göra 60 sessioner sammantaget under år 1 och år 2 och priset 
varierar mellan 35 – 40 pund. NN behöver göra 30 sessioner under år 1. 
 
Av bifogade handlingar framgår att i utbildningen Postgraduate Diploma in 
Counselling Psychology ingår 60 timmar personal therapy vilka ska vara slutförda i 
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slutet av år 2. Kostnaden för personal therapy anges bl.a. i universitetets officiella 
lista över undervisningskostnader för läsåret 2005/2006. Där framgår också att 
avgiften betalas direkt till den studerandes terapeut 
 
CSN överlämnade ärendet den 20 december 2005 och meddelade samtidigt 
följande. Merkostnadslån för undervisningsavgift lämnas endast under förutsättning 
att avgiften tas ut av läroanstalten. I NN:s fall betalas avgiften direkt till terapeuten 
och CSN anser därför att överklagandet skall avslås. 
 
Författningsbestämmelser 
 
Föreskrifter om tilläggslån för merkostnader i samband med studier finns i 3 kap. 15 
§ studiestödslagen (1999:1395), samt i 8 kap. 16 § Centrala studiestödsnämndens 
föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (CSNFS 2001:1). Av 
föreskriftens 8 kap 16 § följer att merkostnadslån kan lämnas med högst 1350 kronor 
per vecka om en läroanstalt tar ut obligatoriska undervisningsavgifter eller 
motsvarande för undervisning. 
 
I 8 kap. 12, 14 och 16 §§§ Centrala studiestödsnämndens föreskrifter anges att 
merkostnadslån vid studier utomlands kan lämnas för resor, försäkring och 
undervisningsavgifter. I den 17 § anges att merkostnadslån kan lämnas för andra 
kostnader om det finns särskilda skäl. 
 
I allmänna råd till 17 § meddelas att lån för andra kostnader bara lämnas om dessa 
inte kan anses täckas av ordinarie bidrag och lån och bara om kostnaderna är direkt 
förknippade med studierna. 
 
Nämndens bedömning 
 
Av utredningen i ärendet framgår att det engelska universitetet anger att de 
studerande själva måste betala kostnader för den egenterapi som är obligatorisk för 
utbildningen. Kostnaden för denna del av utbildningen anges dessutom av 
universitetet som en undervisningskostnad. 
 
NN har anfört att NN bör beviljas merkostnadslån för dessa kostnader. Nämnden 
anser att NN:s kostnader för den avsedda egenterapin ska ses som en obligatorisk 
avgift och att kostnaden därmed är nödvändig för studiernas slutförande. Nämnden 
finner således skäl att bifalla överklagandet. 
 
Mats Törnered  
    Leif Denkert 
Beslut 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, Barbro 
Molander (ersätter Christian Sjöstrand) och Fredrik Pettersson. 
Föredragande: Leif Denkert 
Kopia till CSN 
 
 
 
 
 
 
 
 


