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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 31 augusti 2007

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 Kina, ansökte om studiehjälp för gymnasiala studier på
naturvetenskapsprogrammet vid A-gymnasiet med början från och med höstterminen
2007.
CSN avslog den 31 augusti 2007 NN:s ansökan med motiveringen att NN inte är
svensk medborgare och inte uppfyller villkoren för studiehjälp enligt bestämmelserna
om grundläggande rätt till svenskt studiestöd.
NN överklagade den 20 september 2007 beslutet, bifogade handlingar och anförde
bland annat följande. NN flyttade den 6 mars 1999 från Kina till Sverige. NN har inte
svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. NN:s huvudsyfte är dock
att leva i Sverige. Då NN bott i Sverige i mer än åtta år ser NN landet som sitt hem
och sin framtid. NN har bott längre tid i Sverige än i Kina och gått över åtta år i skola i
Sverige. NN:s pappa har bott i Sverige i tio år och har betalat skatt i mer än åtta år.
På grund av detta tycker NN att NN har lika mycket rätt till studiehjälp som en svensk
medborgare. NN:s pappa försörjer hela familjen med en lön. NN:s mamma är
arbetslös och studerar svenska för invandrare (SFI). Eftersom NN inte längre får
barnbidrag, får NN sämre möjligheter att bekosta sina fritidsaktiviteter och
skolmaterial. NN har presterat mycket goda studieresultat i grundskolan.
Studiestödet är inte bara ett ekonomiskt stöd, utan också psykiskt stöd i NN:s liv.
CSN överlämnade ärendet den 24 september 2007 och anförde bland annat följande
i ett yttrande. NN kom till Sverige för bosättning i mars 1999. Pappan har sedan 1997
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varit bosatt i Sverige och arbetar vid A-stads universitet. Mamman studerar svenska
vid komvux. NN har sedan 1999 haft ett tillstånd för temporär vistelse (O-klassning).
NN har inte beviljats permanent uppehållstillstånd och inte heller har NN ställning
som varaktigt bosatt. NN har vistats i Sverige i många år men NN har endast
temporärt tillstånd och ligger inte till grund för permanent bosättning.
NN har den 4 oktober 2007 inkommit med yttrande i ärendet.
Av handlingarna framgår att NN är beviljad temporärt tillstånd under perioden den 1
april 2007 – den 31 mars 2008.

Författningsbestämmelser
Enligt 2 kap. 4 § studiestödslagen (1999:1395) får studiehjälp lämnas 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 § utlänningslagen (2005:716) som fått en varaktig anknytning till
Sverige.
Studiehjälp 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 vid ansökan
om studiehjälp för studier under höstterminen 2007. Det krävs särskilda skäl för att
NN ändå ska lämnas studiestöd.
Nämnden finner att de skäl som NN anfört i sitt överklagande inte utgör sådana
särskilda skäl som erfordras för att NN ska beviljas studiemedel. Överklagandet ska
därför avslås.

Mats Törnered
Eija Carlén

Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Marie-Louise Holmberg,
Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark, Kenth Laurell och Christian Sjöstrand.
Föredragande: Eija Carlén
Kopia till CSN

