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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 16 februari 2010

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 Ryssland, ansökte om studiemedel för studier på
civilekonomprogrammet vid A-stads universitet under tiden den 24 september – den
22 december 2009 och den 7 januari – den 6 juni 2010. NN uppgav att NN kom till
Sverige i augusti 2006 och att NN studerat heltid på eftergymnasial nivå sedan
augusti 2006 samt att NN arbetat som städbiträde och vårdbiträde vid sidan av
studierna sedan januari 2007. NN uppgav även att NN sedan januari 2008 är
sammanboende med en svensk medborgare samt att paret inte har några
gemensamma barn.
CSN avslog den 16 februari 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 beslutet den 1 mars 2010 och anförde i huvudsak att NN borde ha
rätt till svenskt studiestöd eftersom NN:s sambo är fransk medborgare och har
arbetat minst 10 timmar per vecka sedan juni 2008.
CSN överlämnade ärendet den 9 mars 2009 och anförde bland annat följande. NN:s
sambo invandrade till Sverige i augusti 2006 och påbörjade då universitetsstudier.
Vid sidan av sina studier har sambon haft olika anställningar. CSN bedömer att NN
inte kan bedömas som anhörig till migrerande arbetstagare i Sverige eftersom NN:s
sambos huvudsakliga sysselsättning i Sverige varit studier.
NN har inte inkommit med synpunkter i anledning av CSN:s yttrande.
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Av handlingarna framgår att NN har ett uppehållstillstånd på grund av
familjeanknytning och att uppehållstillståndet gäller till och med den 6 maj 2011.
Vidare framgår att NN:s sambo erhållit svenskt studiestöd för sina studier från och
med höstterminen 2006.

Författningsbestämmelser
Av 1 kap. 4-6 §§ studiestödslagen (1999:1395) framgår att utländska medborgare
som kan härleda rättigheter ifråga om sociala förmåner från EU-rätten och deras
familjemedlemmar i vissa fall ska jämställas med svensk medborgare.
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.
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 bland annat 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. Vidare framgår att anhöriga 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 NN ändå ska lämnas studiemedel. Sådana särskilda skäl har
inte framkommit.
NN:s sambo, som är EU-medborgare, kom till Sverige i augusti 2006 och har sedan
dess bedrivit heltidsstudier. Vid sidan av sina studier har sambon haft vissa
extraarbeten. NN:s sambo ska ses som studerande och inte som migrerande
arbetstagare och detta oavsett om sambon är fransk eller svensk medborgare. NN
kan därmed inte heller härleda någon rätt till svenskt studiestöd utifrån EU-rätten.
Överklagandet ska därför avslås.

Mats Törnered
Cecilia Hedenström
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Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande, Charlotte Waas, vice ordförande,
Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Viktor Granbom, Marie-Louise Holmberg,
Ulrika Lindmark, Christian Sjöstrand och Birgitta Åkerman (ersätter Margareta
Lindhagen).
Föredragande: Cecilia Hedenström
Kopia till CSN

