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 Ulf Nilsson dekanus 
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1 Remissvar: Studiemedel vid utlandsstudier – Förändringar för 

ett långsiktigt och hållbart system 

Dnr LiU-2017-03735 

 

Beslutas att avge remissyttrande på remisspromemorian ”Studiemedel 

vid utlandsstudier – Förändringar för ett långsiktigt och hållbart 

system”, enligt bifogad handling. 
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Maria Boberg  Ulf Nilsson 

Sekreterare  Dekanus 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

 

 

Remissvar från tekniska fakulteten Studiemedel 
vid utlandsstudier-Förändringar för ett långsiktigt 
och hållbart system 
 
 
Tekniska fakulteten lämnar följande synpunkter på förslaget: 
  

1. Merkostnadslån för undervisningsavgifter för studier på gymnasial nivå ska bara 
få lämnas med ett grundbelopp 

Inga synpunkter. 

 

2. Merkostnadslån för undervisningsavgifter för studier på eftergymnasial nivå ska 
fortsatt få lämnas ned ett visst högre belopp 

Förslaget är en försämring och bör inte införas i denna form. 

I remissen anges att det hittills flexibla uttaget av merkostnadslån haft en 

begränsad inverkan på vid vilka skolor de studerande läst och att sk 

prestigeskolor inte fått fler studerande med studiemedel. Med det nya 

förslaget tas möjligheten att läsa vid denna typ av skolor med höga avgifter i 

praktiken bort helt och hållet. 

Det vore bättre att ställa upp kriterier för vilka universitet/länder det gäller i 

så fall, eftersom man skriver att man önskar ge den möjligheten. 

Det ska inte heller vara möjligt att få en mycket stor lånesumma vid ett och 

samma tillfälle (annat än om det finns särskilda skäl att göra utbetalningen 

på andra sätt). Betalning av terminsavgift görs i allmänhet alltid vid ett och 

samma tillfälle – inte per vecka. Ytterligare ett sätt att försvåra. 

Maxbeloppet är 2866 kr/vecka eller ca 115 000 kronor för 40 veckors 

studier. Det räcker inte ens till ett ”icke prestige”-universitet. Exempel (sista 

kolumnen 2866 * antal veckor): 

Universitet Veckor Avgift CSN 

merkostnadslån 

San Diego State University 17 65 000 48 722 

University of Minnesota 12  92 000 34 392 

Stanford 40  400 000 114 640 
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3. Bestämmelserna om när studiemedel inte rimligen bör få lämnas ska tydliggöras 

Generellt rimligt förslag. 

I remissen beskrivs att studiemedel ska kunna nekas för studier i oroshärdar 

dit UD avråder från resor. Samtidigt anges att det är CSN som gör 

bedömningen. Oklart vad som händer om CSN gör en annan bedömning än 

UD. Denna typ av bedömningar kan ändras mycket fort och CSN har inte 

förutsättningar att bedöma detta. Likaså vad som händer om en student 

påbörjat en utbildning och är nästan klar och CSN plötsligt bedömer att det 

inte längre är säkert att vistas där. Det har förekommit fall, ex Mexiko, där 

UD avrått från vissa områden och att detta ”drabbat” vissa campus, medan 

det har varit ok att resa till andra campus vid ett och samma lärosäte. Just 

denna del borde tas bort. 

 

4. Ikraftträdande 

Ikraftträdande borde skjutas framåt till vårterminen 2019. 

Förslaget innebär att de nya bestämmelserna ska tillämpas för studier som 

påbörjas efter 30 juni 2018. Detta innebär ändrade förutsättningar för de 

studenter som just nu planerar sina utlandsstudier för hösten 2018, vilket är 

majoriteten av de studenter vi talar för. 

Utbytesstudenter (framförallt sk Free-Movers) planerar sina utbytesstudier 

minst ett halvår i förväg och att ändra spelreglerna redan till sommaren är 

oansvarigt och försämrar mycket för studenter som redan planerat sina 

utlandsstudier. 

 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 
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