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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 17 april 2013 – 
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 Ukraina, ansökte om studiemedel för grundskolestudier 
under perioden den 25 mars – den 21 juni 2013. Hon uppgav att hon sedan oktober 
2012 är sammanboende med en svensk medborgare, att de inte sammanbott utanför 
Sverige och att de inte har några gemensamma barn. 
 
CSN avslog den 17 april 2013 ansökan med motiveringen att NN inte är svensk 
medborgare och inte uppfyller villkoren för studiemedel enligt bestämmelserna om 
grundläggande rätt till svenskt studiestöd eller enligt EU-rätten. I beslutet angavs att 
NN har uppehållsrätt i Sverige, men att hon inte uppfyller villkoret om två års arbete. 
 
NN överklagade den 24 april 2013 beslutet och anförde i huvudsak att hon har 
studerat svenska och varit anmäld som arbetslös. Dessutom har hon arbetat på 
halvtid i 14 månader. 
 
CSN överlämnade ärendet den 30 april 2013 och anförde bland annat följande. NN 
kom enligt ansökan till Sverige i februari 2011 och var vid ankomsten 
sammanboende med en polsk medborgare. Detta förhållande har upphört och hon är 
sedan oktober 2012 sammanboende med en svensk medborgare. NN har inte 
beviljats permanent uppehållstillstånd och har inte ställning som varaktigt bosatt i 
Sverige eller annat EU-land. Kravet på permanent uppehållstillstånd gäller inte för 
utlänska medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 §§ utlänningslagen 
(2005:716) som fått en varaktig anknytning till Sverige. En person med uppehållsrätt 
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som redovisar förvärvsarbete på minst halvtid eller sysselsättning som likställs med 
förvärvsarbete under minst 24 månader kan anses ha varaktig anknytning till 
Sverige. NN har dock inte visat att hon har förvärvsarbetet eller haft sysselsättning 
som likställs med förvärvsarbete i Sverige i 24 månader. Hon har inte heller 
sammanbott i två år i Sverige med sin nuvarande svenska make. Hon sammanbodde 
inte heller i två år med sin tidigare sambo. NN uppfyller därför inte heller villkoret om 
två års sammanboende i Sverige. Enligt uppgift från Migrationsverket har NN ansökt 
om ett nytt uppehållstillstånd baserat på anknytningen till sin svenska make.  
 
NN har beretts tillfälle att komma in med synpunkter på CSN:s yttrande men inte 
hörts av. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår att NN har beviljats uppehållskort på grund av 
familjeanknytning enligt 3 a kap. 4 § (s.k. Q1-klassning) och som gäller till och med 
den 11 februari 2016. 
 
Migrationsverket har på förfrågan uppgett att något beslut ännu inte fattats angående 
NN:s ansökan om uppehållstillstånd baserat på anknytning till den nuvarande maken. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 3 kap. 4 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att studiemedel får lämnas 
också till studerande som inte är svensk medborgare, om den studerande 
1. är bosatt i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, samt  
2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå utbildning här.  
Kravet på permanent uppehållstillstånd gäller inte för medborgare med uppehållsrätt 
enligt 3 a kap. 3 eller 4 § utlänningslagen (2005:716) som fått en varaktig anknytning 
till Sverige.  
Studiemedel får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd inte är 
uppfyllt, om det finns särskilda skäl för det. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
På grund av NN:s tidigare relation med en EU-medborgare beviljade 
Migrationsverket henne ett upphållskort utifrån reglerna om uppehållsrätt i 3 a kap. 4 
§ utlänningslagen (2005:716). För den som inte själv är EU-medborgare är 
uppehållsrätten kopplad till relationen med en EU-medborgare. I och med att 
relationen upphör så upphör även uppehållsrätten. Eftersom NN:s relation med den 
tidigare sambon upphört har hon inte längre uppehållsrätt i Sverige. 
 
För att NN ska kunna beviljas studiemedel krävs därför att hon har permanent 
uppehållstillstånd. NN saknar sådant tillstånd och det har inte heller framkommit 
särskilda skäl för att hon ändå ska lämnas studiemedel. Överklagandet ska därför 
avslås. 
 
 
 
 



ÖKS  Sidan 3 av 3 
  Dnr: 2013-01720 

 

Mats Törnered    
 
    Cecilia Hedenström 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande, Charlotte Waas, vice ordförande, 
Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Natalia Glowniak, Marie-Louise 
Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand. 
 
Föredragande: Cecilia Hedenström 
 
Kopia till: CSN
 CSN, rättsavdelningen 
 


