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Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 20 augusti 2013 
 
 

Saken    Nedre åldersgräns 

 
 

 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 
 

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för studier vid Mc Daniel College i Ungern på en 
förberedande medicinutbildning läsåret 2013/2014. 
 

CSN avslog ansökan med motiveringen att studerande vid utbildningar på 
gymnasienivå inte kan beviljas studiemedel före vecka 27 det år den studerande 
fyller 20 år.    
 
NN överklagade den 27 augusti 2013 beslutet och bifogade ett intyg från Mc Daniel 
College daterat den 22 augusti 2013 och anförde i huvudsak följande. Han har sökt 
och kommit in på ett medicinskt basår i Budapest och han har betalat handpenning 
på en lägenhet samt vissa administrativa avgifter för utbildningen. Han kommer att 
studera på universitetsnivå med kurslitteratur ämnad för universitetsstuderande vilket 
också framgår av det intyg han bifogar. Även om utbildningen anses vara gymnasial 
så motsvarar utbildningen de svenska behörighetsgivande förutbildningar som i 
Sverige finns upptagna i avdelning A3 i bilagan till studiestödsförordningen och 
reglerna om den nedre åldersgränsen bör därför inte gälla.     
 
CSN överlämnade ärendet den 6 september 2013 och inkom den 19 september med 
ett yttrande.  
 
NN inkom den 20 september 2013 med synpunkter på CSN:s yttrande samt bifogade 
ett intyg från Mc Daniel College daterat den 19 september 2013.   
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CSN inkom den 8 oktober 2013 med tilläggsyttrande och anförde i huvudsak 
följande. CSN bedömer att den förberedande utbildningen vid Mc Daniel College inte 
kan anses motsvara en utbildning i avdelning A3 i bilagan till studiestöds-
förordningen. Enligt CSN:s mening uppfyller Pre Medical Program vid Mc Daniel 
College endast något av de krav som finns angivna i förordningen (2007:432) om 
behörighetsgivande förutbildningar vid universitet och högskolor. CSN anser därför 
att utbildningen inte kan anses motsvara eller vara jämförbar med en svensk 
förutbildning i avdelning A3 i bilagan till studiestödsförordningen och att utbildningen 
därför även fortsättningsvis bör anses motsvara kurser inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå i avdelning A1.    
 
NN inkom den 10 oktober 2013 med synpunkter på CSN:s yttrande och anförde 
bland annat att han vid godkänt resultat får en garanterad plats på efterföljande 
högskoleutbildning och att man har tre olika universitet  med läkarprogram i Ungern 
att välja på vilket ger mer valmöjligheter till studerande och borde vara positivt. Han 
anförde vidare att vid tex. tekniskt basår på Chalmers garanteras  man en plats till 
efterföljande utbildning men att man fortfarande måste numrera sina val och att det 
på grund av ett högt söktryck inte är säkert att en studerande med sämre resultat kan 
garanteras sitt första val.         
 
Av information om utbildningen på Mc Daniel Colleges webbplats framgår bland 
annat att de valda studierna är en förberedande utbildning för läkarprogrammet och 
att de studerande efter avslutad utbildning har möjlighet att ansöka till ett universitet 
utomlands eller i Ungern och att de flesta studerande också får tillträde till önskat 
program, att utbildningen ska ge en mjuk övergång till vidare studier och att de 
studerande, i små grupper, får möta internationella studerande från olika kulturer och 
får lära sig att förbereda sig till muntliga och skriftliga prov såväl som att de får 
sociala erfarenheter i form av bland annat lektioner om ungersk kultur och utflykter 
på landsbygden. Det finns två förberedande program om en respektive två terminer. 
Programmet om två terminer riktar sig till studerande som inte har studerat något 
eller några av de obligatoriska naturvetenskapliga ämnena eller som saknar 
kunskaper i engelska.  
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 3 kap. 2 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att studiemedel för studier på 
gymnasienivå får lämnas tidigast från och med det andra kalenderhalvåret det år då 
den studerande fyller 20 år, om inte annat följer av bestämmelser som regeringen 
meddelar. 
 

I en bilaga till studiestödsförordningen (2000:655) förtecknas i avdelning A1, A2, A3, 
B1 och B2 de olika utbildningar i Sverige för vilka studiestöd kan lämnas. För 
utbildningar som anges i avdelning A1 och A2 får studiemedel lämnas först från och 
med det andra halvåret det år då den studerande fyller 20 år. 
 

Många gymnasieutbildningar, bland annat vid gymnasieskolor och kommunal 
vuxenutbildning, finns upptagna i avdelning A1 i bilagan. Utbildning vid statliga 
universitet och högskolor enligt förordningen (2007:432) om behörighetsgivande 
förutbildning vid universitet och högskolor finns upptagen i avdelning A3. 
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Nämndens bedömning 
 
En grundläggande förutsättning för att studier utomlands ska berättiga till 
studiemedel är att en motsvarande utbildning i Sverige är studiestödsberättigande. 
Den motsvarande eller jämförbara utbildningens placering i bilagan till 
studiestödsförordningen avgör också vilka regler för utbildningsnivå m.m. som ska 
gälla för den utländska utbildningen. Däremot krävs inte att den utländska 
utbildningen i varje detalj ska uppfylla de svenska bestämmelser som gäller för en 
utbildning. I stället tillämpas som huvudregel en allmän princip om ömsesidigt 
erkännande av andra länders utbildningar. Detta gäller i synnerhet inom den 
europeiska unionen. 
 
Den av NN valda utbildningen avser repetition eller komplettering av gymnasieämnen 
och språkkunskaper för att på så vis förbereda studerande för det obligatoriska 
antagningsprovet till det reguljära medicinprogrammet och inte inför en direkt 
övergång till universitet eller högskoleutbildning och får därför närmast anses 
jämförbar med de utbildningar i Sverige som anges i avdelning A1 i bilagan till 
studiestödsförordningen. NN kan på grund av sin ålder inte få studiemedel för studier 
på en sådan utbildning. Det finns inte någon möjlighet att göra undantag från denna 
bestämmelse. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
Robert Dalman 
 
    Christina Sundström 
 
Beslut har fattats av Charlotte Waas, ordförande i nämnden, Anita Enocksson, vice 
ordförande, Robert Dalman, direktör, samt ledamöterna Johan Borre, Hans Eklund, 
Eva Gullfeldt, Mikael Herjevik och Birgitta Åkerman 
 
Föredragande: Christina Sundström 
 
Kopia till CSN 
Kopia till CSN Rättsavdelningen 
 


