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Klagande NN  

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 26 augusti 2010 – 
Enheten för utländska medborgare 

 
 

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 USA, ansökte om studiemedel för en utbildning vid ett 
universitet i Sverige under läsåret 2010/2011. NN uppgav att hon kom till Sverige i 
december 2009, är sammanboende med en svensk medborgare och att paret inte 
har några gemensamma barn. 
 
CSN avslog den 26 augusti 2010 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 9 september 2010 beslutet och anförde bland annat följande. 
Hon gav upp sitt arbete i USA för att leva tillsammans med sin sambo i Sverige. Trots 
många försök har hon inte lyckats få ett heltidsarbete i Sverige och hon har därför 
valt att studera för att på så sätt lättare kunna få ett heltidsarbete. Hennes avsikt är 
att stanna i Sverige och bli en värdefull samhällsmedlem. 
 
CSN överlämnade ärendet den 23 september 2010 med ett yttrande. Den 28 oktober 
2010 inkom CSN med ett yttrande och anförde bland annat följande. NN och hennes 
sambo levde tillsammans i USA under perioden mars 2008 – den 15 september 
2009. Under tiden den 16 september 2009 – den 10 november 2009 var NN:s sambo 
utstationerad till ett EU-land av sin svenska arbetsgivare för att genomgå en 



ÖKS  Sidan 2 av 3 
      Dnr: 2010-04374.300-05 
 
 
  
internutbildning. NN:s sambo har därmed inte varit bosatt i ett EU-land och han kan 
inte heller ses som migrerande arbetstagare i EU-rättslig mening under denna 
period. 
 
NN har inte inkommit med synpunkter i anledning av CSN:s yttranden. 
 
Av handlingarna framgår att NN har ett uppehållstillstånd på grund av 
familjeanknytning och att uppehållstillståndet gäller till och med den 20 juni 2011. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 3 kap. 4 § studiestödslagen (1999:1395) 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. 
Av 1 kap. 4 § första och andra styckena, 5 § första stycket och 6 § första stycket 
framgår att vissa utländska medborgare ska jämställas med svenska medborgare. 
 
Undantag från ovan angivna föreskrifter kan även göras om den sökande kan 
härleda rättigheter från EU-rätten. Prövning enligt EU-rätten görs utifrån Rådets 
förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet 
inom gemenskapen. Av förordningen framgår bl.a. följande. För att en utländsk 
medborgare ska jämställas med svensk medborgare när det gäller rätt till studiestöd 
krävs att han eller hon har varit arbetstagare i Sverige eller bedrivit beskattningsbar 
verksamhet i Sverige som egenföretagare. Arbetet eller verksamheten ska ha haft en 
viss varaktighet och dessutom ha varit av tillräcklig omfattning. För att den som är 
arbetstagare eller egenföretagare i Sverige ska kunna jämställas med svensk 
medborgare, krävs dessutom att de planerade studierna avser en vidareutbildning 
inom det egna yrkesområdet. Under vissa förutsättningar kan den som drabbats av 
ofrivillig arbetslöshet behålla sin ställning som arbetstagare eller egenföretagare och 
jämställas med svensk medborgare när det gäller en yrkesutbildning. Vidare framgår 
att barn till migrerande arbetstagare eller egenföretagare i Sverige ska jämställas 
med svenska medborgare. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN är utländsk medborgare och saknar permanent uppehållstillstånd. Det krävs 
särskilda skäl för att hon ändå ska lämnas studiemedel. Sådana särskilda skäl har 
inte framkommit.  
 
NN är sambo med en svensk medborgare. Sambon är anställd vid ett svenskt företag 
och har under en period vistats i ett EU-land för att genomgå internutbildning. Detta 
medför inte att han kan ses som migrerande arbetstagare i EU-rättslig mening och 
NN kan därmed inte heller ses som anhörig till migrerande arbetstagare och på så 
sätt härleda rätt till svenskt studiestöd. Överklagandet ska därför avslås. 
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Mats Törnered    
 
    Cecilia Hedenström 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i Överklagandenämnden, Charlotte 
Waas, vice ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Märtha Byfors, 
Anita Enocksson (ersättare för Ulrika Lindmark), Marie-Louise Holmberg, Margareta 
Lindhagen och Christian Sjöstrand. 
 
Föredragande: Cecilia Hedenström 
 
Kopia till CSN 
 


