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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 2 november 2011 
 

 
Saken Studiemedel för utlandsstudier 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet i den del som beslutet inte ändrats av CSN. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN, som var tredjelandsmedborgare, ansökte om studiemedel för universitetsstudier 
i land utanför EU/EES/Schweiz under läsåret 2011/2012. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN inte uppfyller villkoren för studiemedel 
för utlandsstudier. 
 
NN överklagade den 14 november 2011 beslutet och anförde i huvudsak att hon i e-
post- och telefonkontakter med CSN blivit försäkrad att hon inte skulle ha några 
problem att få studiemedel för sina utlandsstudier samt att hon kommer att bli svensk 
medborgare i november eller december.  
 
CSN överlämnade ärendet den 18 november 2011 med ett yttrande. 
 
NN inkom den 2 december 2011 med bevis om svenskt medborgarskap, utfärdat den 
21 november 2011.  
 
CSN – som ändrat sitt beslut och beviljat studiemedel från och med den 21 
november 2011, vecka 47, men inte för tiden dessförinnan – inkom den 20 december 
2011 med ett nytt yttrande. CSN anförde att beslutet om avslag bör kvarstå för den 
period NN saknade svenskt medborgarskap. 
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Författningsbestämmelser 
 
Av 1 kap.  4 – 7 §§ studiestödslagen (2010:441) framgår att utländska medborgare i 
vissa fall ska jämställas med svenska medborgare när det gäller rätt till studiestöd. 
 
Av 3 kap. 21 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att studiemedel får 
lämnas för studier i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
eller i Schweiz, om studierna bedrivs på minst 50 procent av heltid och pågår under 
minst 3 veckor. Vid studier i ett land utanför EES eller Schweiz får studiemedel 
lämnas om studierna bedrivs på heltid och pågår under minst 13 veckor. Om det 
finns särskilda skäl, får studiemedel för studier i ett land utanför EES eller Schweiz 
lämnas även om studierna inte bedrivs på heltid. 
Till en studerande som inte är svensk medborgare får studiemedel dock lämnas bara 
om han eller hon har påbörjat en högskoleutbildning vid en svensk läroanstalt och 
studierna utomlands kan tillgodoräknas helt som en del av den svenska utbildningen 
inom ramen för ett utbytesprogram. En studerande som inte är svensk medborgare 
kan även beviljas studiemedel om studierna utomlands är en del av en utbildning 
som anordnas inom ett utbildningssamarbete som avses i 1 kap. 17 § andra stycket 
högskolelagen (1992:1434) eller i 2 a § andra stycket lagen (1993:792) om tillstånd 
att utfärda vissa examina och utbildningen kan leda till en examen vid en svensk 
läroanstalt. I sådana fall får studiemedel lämnas under högst ett år. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN:s utlandsstudier bedrivs inte inom ramen för ett utbytesprogram och utbildningen 
kan inte heller leda till en examen vid en svensk läroanstalt. Hon kan därför bara få 
svenskt studiestöd för dessa studier om hon är svensk medborgare eller ska 
jämställas med svensk medborgare.  
 
NN var inte svensk medborgare och skulle inte heller jämställas med svensk 
medborgare före vecka 47 år 2011. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
Mats Törnered    
 
    Eija Carlén 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i Överklagandenämnden, Charlotte 
Waas, vice ordförande, Mats Törnered, direktör, ledamöterna Märtha Byfors, Marie-
Louise Holmberg, Margareta Lindhagen och Ulrika Lindmark samt ersättaren Anita 
Enocksson 
Föredragande: Eija Carlén 
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