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Klagande NN 

 
 

 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 26 juli 2022 – 
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 Kanada, ansökte om studiestöd för läsåret 2022/2023. I 
samband med ansökan uppgav han att han har en fru som är svensk medborgare.  
 
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 ansökt om ett 
uppehållstillstånd grundat på familjeanknytning till sin fru, som är svensk 
medborgare. Han har även varaktig anknytning till Sverige eftersom han arbetat 
heltid som lärare och bott här i tre år.  
 
CSN överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet och inkom därefter, på 
nämndens begäran, genom dess rättsavdelning med ett yttrande och anförde bland 
annat följande. NN uppfyller inte kravet på permanent uppehållstillstånd eller ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd som meddelats med stöd av 5 kap. 1, 3, 3a eller 6 § 
eller 12 kap. 18 § första stycket 1 utlänningslagen eller med stöd av lagen (2017:353) 
om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå för att beviljas studiemedel 
för studier i Sverige. Om det finns särskilda skäl kan även den som inte uppfyller 
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nämnda krav beviljas stöd. CSN har i allmänna råd angett exempel på när det kan 
anses finnas sådana särskilda skäl vilka avser flyktingar och deras 
familjemedlemmar, den som har barn med en svensk medborgare och studerande till 
och med det år de fyller 20 år. De allmänna råden avser att ge exempel på när en 
studerande fått en så stark anknytning till Sverige att studiestöd bör beviljas trots att 
han eller hon inte har ett uppehållstillstånd som ger rätt till sådant stöd.  
     NNs förhållanden är inte sådana som beskrivs i de allmänna råden. Frågan är då 
om det han uppger om sin situation innebär att han ändå kan anses ha en så stark 
anknytning till Sverige att det finns särskilda skäl att bevilja honom studiestöd. NN 
har bott och arbetat i Sverige sedan augusti 2019 och har för en kort tid sedan gift sig 
med en svensk medborgare. Dessa omständigheter kan inte anses visa på en så 
stark anknytning till Sverige att det finns särskilda skäl att bevilja honom svenskt 
studiestöd. CSN anser därför att överklagandet bör avslås.  
 
NN har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på CSN:s yttrande men han har 
inte hörts av.  
 
Av handlingarna i ärendet framkommer att NN har ett uppehållstillstånd som 
arbetstagare vilket är giltigt till och med den 17 juli 2023.  
 
 
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.  
 
 
Överklagandenämndens bedömning 
 
Inledningsvis konstaterar nämnden att det enligt huvudregeln krävs att en 
studerande, som inte är svensk medborgare, har beviljats permanent uppehållstill-
stånd i Sverige för att kunna beviljas svenskt studiestöd. Undantag från detta krav 
kan bland annat göras för den som har uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 § 
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utlänningslagen och varaktig anknytning till Sverige. Enligt nämnda bestämmelser 
kan EES-medborgare och deras anhöriga i vissa fall ha uppehållsrätt i Sverige. NN 
har, som han får förstås, åberopat att han har varaktig anknytning till Sverige 
eftersom han har bott och arbetat i Sverige under tre år. I denna fråga konstaterar 
Överklagandenämnden att NN har ett uppehållstillstånd i Sverige som arbetstagare, 
vilket inte är detsamma som uppehållsrätt och det har inte framkommit att han har 
uppehållsrätt i Sverige. Frågan om NN har varaktig anknytning till Sverige saknar 
därför betydelse. 
 
NN är bosatt i Sverige och är medborgare i land utanför EU/EES. NN har inte 
permanent uppehållstillstånd. Han har heller inte något av de tidsbegränsade 
uppehållstillstånd som ger rätt till svenskt studiestöd enligt 3 kap. 4 § 
studiestödslagen. Det krävs därför särskilda skäl för att han ändå ska kunna lämnas 
studiemedel. Den omständigheten att han ansökt om ett uppehållstillstånd grundat 
på familjeanknytning till sin svenska fru är, enligt Överklagandenämndens 
bedömning, inte sådana särskilda skäl. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
 
Robert Dalman  
 
    Lisa Phiri 
 
 
 
Beslutet har fattats av: Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Dalman, myndighetschef, 
samt ledamöterna Olof Edling, Gunilla Lavås, Staffan Ingmanson, Jonathan 
Sjölander och Helena Söderberg 
 
Föredragande: Lisa Phiri 
 
Kopia till CSN 
 


