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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 16 september 
2009 

 
 

Saken Rätt till svenskt studiestöd för 
tredjelandsmedborgare 

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

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

 
Ärendet 
 
NN, som är medborgare i Tanzania, ansökte om studiemedel för grundskolestudier 
under läsåret 2009/2010. NN uppgav att NN kom till Sverige den 20 juni 2007, är 
sammanboende med en svensk medborgare och inte har några gemensamma barn. 
NN redovisade inget arbete i Sverige. 
 
CSN avslog den 16 september 2009 ansökan med motiveringen att NN inte är 
svensk medborgare och inte uppfyller villkoren för studiemedel enligt 
bestämmelserna om grundläggande rätt till svenskt studiestöd. 
 
NN överklagade den 5 oktober 2009 beslutet och anförde i huvudsak att NN har 
ställning som varaktigt bosatt i Finland. 
 
CSN överlämnade ärendet den 20 oktober 2009 och anförde bl.a. följande i ett 
yttrande. NN har ställning som varaktigt bosatt i Finland. NN har dock beviljats 
uppehållstillstånd i Sverige grundat på familjeanknytning till sin svenske 
make/sambo. NN har således inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige grundat på att 
NN har ställning som varaktigt bosatt i Finland. NN kan därmed inte åberopa 
likabehandling i enlighet med direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare. 
 
NN har inte inkommit med synpunkter i anledning av CSN:s yttrande. 
 
Av handlingarna framgår att NN har ett uppehållstillstånd på grund av 
familjeanknytning och att uppehållstillståndet gäller till och med den 11 juni 2010. 
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Författningsbestämmelser 
 
Av 1 kap. 6 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att utländska medborgare som 
kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från unionsrätten ska, när det 
gäller rätt till studiestöd enligt denna lag, jämställas med svenska medborgare vid 
studier i Sverige 
1. om de har ställning som varaktigt bosatta i Sverige, eller 
2. om de har ställning som varaktigt bosatta i en annan EU-stat men har 
uppehållstillstånd i Sverige. 
 
Av 3 kap. 4 § studiestödslagen framgår att studiemedel får lämnas till studerande 
som inte är svensk medborgare, om den studerande är bosatt i Sverige och har 
permanent uppehållstillstånd här, samt har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat 
syfte än att genomgå utbildning här. Studiemedel får lämnas även om kravet på 
permanent uppehållstillstånd inte är uppfyllt, om det finns särskilda skäl för det. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta 
tredjelandsmedborgares ställning framgår att tredjelandsmedborgare kan ha rätt till 
svenskt studiestöd för studier i Sverige med stöd av unionsrätten under förutsättning 
att han eller hon 

 har ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat 
 har kommit till Sverige för att bedriva ekonomisk verksamhet som anställd eller 

egenföretagare, för att studera, följa en yrkesutbildning eller för andra syften 
och kan försörja sig själv och sina familjemedlemmar utan hjälp från systemet 
för socialt bistånd i Sverige 

 av Migrationsverket beviljats upphållstillstånd för person med status som 
varaktigt bosatt i annan EU-stat 

 
NN har ställning som varaktigt bosatt i Finland. Det har inte framkommit att NN 
kommit till Sverige i syfte att bedriva ekonomisk verksamhet som anställd eller 
egenföretagare eller för att studera. NN har beviljats uppehållstillstånd på grund av 
familjeanknytning och inte utifrån sin status som varaktigt bosatt i annan EU-stat. NN 
kan därigenom inte härleda någon rätt till svenskt studiestöd utifrån unionsrätten. 
 
NN är utländsk medborgare och saknar permanent uppehållstillstånd. Det krävs 
särskilda skäl för att NN ändå ska lämnas studiemedel. Sådana särskilda skäl har 
inte framkommit. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
Mats Törnered    
    Cecilia Hedenström 
 
Beslut har fattats av Charlotte Waas, vice ordförande, Mats Törnered, direktör, samt 
ledamöterna Viktor Granbom, Marie-Louise Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika 
Lindmark och Christian Sjöstrand. 
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Föredragande: Cecilia Hedenström 
 
Kopia till CSN 
 
 
 
 
  


