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Remissyttrande gällande ”Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om
merkostnadslån för försäkring vid utlandsstudier m.m.” (dnr 2015-119-8402)
Svenskar i Världen har getts tillfälle att avge yttrande över remissen Konsekvensutredning med
anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för försäkring vid utlandsstudier m.m.

Sammanfattning
Svenskar i Världen förstår att det inte ingår i CSNs kärnverksamhet att tillhandahålla en upphandlad
försäkringslösning för utlandsstuderande. Vi anser det positivt att CSN har lyssnat på
remissinstanserna, då det nu är möjligt att få studiemedlet utbetalt i förskott. Med detta remissvar vill
Svenskar i Världen belysa vikten av att informera om vart utlandsstuderande ska vända sig med frågor
om försäkringar samt att förutsättningarna för utbetalning på annat sätt en månadsvis i förskott bör
förtydligas i CSNs kommunikation till studenterna.

Yttrande
Ändringarna av föreskriften kan sammanfattas i två punkter; 1) CSN kommer inte tillhandahålla en
upphandlad försäkringslösning för utlandsstuderande, men merkostnadslån för försäkringskostnader
vid utlandsstudier kommer att kunna erbjudas studerande, 2) CSN kommer förtydliga nämndens
allmänna råd om särskilda skäl för utbetalning av studiemedel på annat sätt än månadsvis i förskott.
1) Svenskar i Världen tror att ändringarna kommer försvåra för de studenter som överväger att
studera utomlands, när CSN upphör med att tillhandahålla en färdig försäkringslösning för
utlandsstuderande. Svenskar i Världen förstår samtidigt att det inte ingår i CSNs kärnverksamhet.
Vi efterfrågar dock ökad information om vad som gäller i försäkringsfrågor och vart
utlandsstudenterna ska vända sig för att teckna en försäkring. Vi önskar att CSN informerar
studenterna om vilken instans som kommer tillhandahålla och bistå studenterna med motsvarande
försäkringar. Vi anser det bra att man fortsättningsvis kommer kunna söka merkostnadslån för att
kunna skaffa sig en försäkring under utlandsvistelsen.
2) Svenskar i Världen förespråkar ändringen till att möjligheten ska finnas att få studiemedel utbetalt
i förskott, oavsett studier i Sverige eller utomlands, eftersom vi tror att den processen kommer
underlätta även för studenter som vill studera utomlands. Däremot anser vi att informationen idag
kan uppfattas som oklar och att det är nödvändigt att CSN förtydligar förutsättningarna i sin
kommunikation till studenterna.

Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare

SVENSKAR I VÄRLDEN | Box 5501, Storgatan 19 | SE-114 85 Stockholm
Tfn: +46-(0)8 661 50 10 | E-post: svenskar.i.varlden@sviv.se | Hemsida: www.sviv.se

