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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 13 september 
2021 – Gruppen för utländska 
studerande 

 
 

Saken Rätt till svenskt studiestöd för 
medborgare i land utanför EU/EES 

 

 
Överklagandenämndens beslut 
 
Överklagandenämnden avslår överklagandet. 
 
Överklagandenämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen 
inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN, som är medborgare i Turkiet, ansökte om studiestöd för läsåret 2021/2022. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN, som utländsk medborgare, inte 
uppfyller något av villkoren för att få rätt till svenskt studiestöd för studier i Sverige. 
CSN bedömde vidare att det inte fanns särskilda skäl att bevilja honom sådan rätt. 
 
NN överklagade beslutet och anförde bland annat följande. Han har haft ett 
uppehållstillstånd som arbetstagare vilket var giltigt till och med den 2 maj 2021. Han 
har även ansökt om förlängning (den 19 april 2021) på samma grund men ännu inte 
fått beslut. Enligt 3 kap. 4a § studiestödslagen framgår det att ”Studiemedel får 
lämnas till studerande som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd även 
efter det att tillståndet har upphört att gälla om den studerande ansökt om ett fortsatt 
tillstånd på samma grund...” Detta styrker att han har rätt till studiemedel som turkisk 
medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd även under förlängningsperioden 
eftersom ansökan har samma grund som tidigare och skickats in i tid.    
 
CSN överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet samt upplyste om att 
myndigheten inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet. 
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Av handlingarna i ärendet framkommer att NN har haft ett uppehållstillstånd som 
arbetstagare som var giltigt till och med den 2 maj 2021.  
 
 
Författningsbestämmelser 
 
I 3 kap. 4 § studiestödslagen (1999:1395) anges följande. Studiemedel får lämnas till 
studerande som är svenska medborgare.  
Studiemedel får också lämnas till studerande som inte är svenska medborgare, om 
de studerande  
1. är bosatta i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, och  
2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå utbildning här.  
Kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 gäller inte för personer som 
har en varaktig anknytning till Sverige och som är  
1. utländska medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 § utlänningslagen 
(2005:716),  
2. schweiziska medborgare med uppehållstillstånd, eller  
3. familjemedlemmar till schweiziska medborgare som avses i 2 och själva har 
uppehållstillstånd.  
Studiemedel får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i andra 
stycket 1 inte är uppfyllt, om den studerande har beviljats ett uppehållstillstånd med 
stöd av 5 kap. 1, 3, 3 a eller 6 § eller 12 kap. 18 § första stycket 1 utlänningslagen 
eller med stöd av lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på 
gymnasial nivå eller om det finns särskilda skäl.  
 
I 3 kap. 4 a § studiestödslagen (1999:1395), i nu gällande lydelse, anges 
följande. Studiemedel får lämnas till studerande som har beviljats ett tidsbegränsat 
uppehållstillstånd även efter det att tillståndet har upphört att gälla om den 
studerande har ansökt om ett fortsatt tillstånd på samma grund eller om ett nytt 
tillstånd med stöd av någon bestämmelse i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd 
för studerande på gymnasial nivå och ansökan har kommit in till Migrationsverket 
innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla. Om ansökan avslås får 
studiemedel lämnas till dess att utlänningens tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 
21 § första stycket utlänningslagen (2005:716) har löpt ut. Om avslagsbeslutet inte 
innehåller någon tidsfrist för frivillig avresa får studiemedel lämnas till dess att 
beslutet har fått laga kraft. 
 
 
Överklagandenämndens bedömning 
 
NN har åberopat att han uppfyller villkoren i 3 kap. 4 a § studiestödslagen eftersom 
han har ansökt om förlängning av sitt tidigare uppehållstillstånd före det upphörde att 
gälla. Överklagandenämnden för studiestöd konstaterar härvid att rätten till svenskt 
studiestöd enligt nämnda författning omfattar de studerande som tidigare beviljats ett 
uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1, 3, 3 a eller 6 § eller 12 kap. 18 § första 
stycket 1 utlänningslagen eller med stöd av lagen (2017:353) om uppehållstillstånd 
för studerande på gymnasial nivå och därmed uppfyllde villkoren i 3 kap. 4 § 
studiestödslagen. NN har haft ett uppehållstillstånd som arbetstagare, vilket är ett 
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annat typ av uppehållstillstånd, och han omfattas därför inte av bestämmelsen i 3 
kap. 4 a § studiestödslagen.   
 
NN är bosatt i Sverige och är medborgare i land utanför EU/EES. Han kan också få 
rätt till svenskt studiestöd på grund av att han har permanent uppehållstillstånd, eller 
om det finns särskilda skäl att ändå lämna studiemedel. 
 
NN har inte permanent uppehållstillstånd och vad han åberopat utgör, enligt 
Överklagandenämndens mening, inte sådana särskilda skäl som krävs för att 
studiemedel ända ska kunna lämnas. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
 
Robert Dalman  
 
    Lisa Phiri 
 
 
 
Beslutet har fattats av: Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Dalman, myndighetschef, 
samt ledamöterna Hans Eklund, Emelié Häger, Jessica Levin och Christer Bergqvist. 
Föredragande: Lisa Phiri 
 
Kopia till CSN 
 


