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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 13 februari 2009

Saken

Rätt till svenskt studiestöd för
tredjelandsmedborgare

Nämndens beslut
Nämnden finner att det finns särskilda skäl att bevilja NN svenskt studiestöd från
vårterminens början.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN, som är medborgare i Nigeria, ansökte om studiemedel för grundskole- och
gymnasiestudier vår- och höstterminen 2009. NN uppgav att NN kom till Sverige den
11 september 2006, är ensamstående och har ett barn som bor i Sverige.
CSN avslog den 13 februari 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 3 mars 2009 beslutet och anförde bland annat följande. NN har
ett barn som är svensk medborgare tillsammans med en kvinna som också är svensk
medborgare. NN är separerad från barnets mamma och tvisten är i rätten.
CSN överlämnade ärendet den 11 mars 2009 med ett yttrande som NN fått ta del av.
Av yttrandet framgår att NN har varken vårdnaden eller umgängesrätt med sitt barn.
NN har ett pågående vårdnadsmål vid Göteborgs tingsrätt. NN har inte heller något
giltigt uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket avvaktar i vårdnadsmålet innan
det beslutar om uppehållstillstånd.
NN har fått tillfälle att inkomma med synpunkter med anledning av CSN:s yttrande.
Göteborgs tingsrätt beslutade i dom den 27 mars 2009 om att NN:s dotter ska ha rätt
till umgänge med NN under ett veckoslut i månaden.
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Migrationsverket beslutade den 21 april 2009 att bevilja NN permanent
uppehållstillstånd.

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.

Nämndens bedömning
NN är utländsk medborgare och saknade permanent uppehållstillstånd i Sverige före
den 21 april 2009. Det krävs särskilda skäl för att NN ändå ska lämnas studiemedel
för tiden före detta datum.
NN var vid studiernas början inte längre sammanboende med den svenska
medborgaren vilket talar emot att NN har en familjeanknytning till henne. Å andra
sidan har NN ett barn som är svensk medborgare och som NN har en
familjeanknytning till.
NN får vid en samlad bedömning anses ha en tillräckligt stark anknytning till Sverige
för att det ska föreligga särskilda skäl att bevilja NN studiemedel även för perioden
innan den 21 april 2009 trots att kravet på permanent uppehållstillstånd inte är
uppfyllt.
Mats Törnered
Tünde Tóth

Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Margareta Lindhagen, Viktor
Granbom, Marie-Louise Holmberg, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand.
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