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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 12 september
2007

Saken

Rätt till svenskt studiestöd för
medborgare i annat land än EU-land

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN, som är medborgare i Ecuador, ansökte om studiemedel för gymnasiala studier
under läsåret 2007/2008 vid A-gymnasiet.
CSN avslog den 12 september 2007 NN:s ansökan med motiveringen NN inte är
svensk medborgare och inte uppfyller villkoren för studiemedel enligt
bestämmelserna om grundläggande rätt till svenskt studiestöd.
NN överklagade den 25 september 2007 beslutet och anförde bland annat följande.
NN kom till Sverige år 2000 med sin mor och bror. NN har sedan 2005 varit gift i
Sverige. De bor fortfarande i Sverige. NN har gått i skola sedan årskurs 7-9 och
därefter studerat vid B-gymnasiet och A-gymnasiet. NN sökte asyl i Sverige men fick
avslag och fick resa tillbaka till Ecuador. NN kom tillbaka till Sverige höstterminen
2007 och har fortsatt sina studier på handelsprogrammet vid A-gymnasiet.
CSN överlämnade ärendet den 2 oktober 2007 och anförde bland annat följande i ett
yttrande. NN kom till Sverige för bosättning den 13 augusti 2007. Enligt
folkbokföringsuppgifter är NN sedan den 6 december 2005 gift med en annan
utländsk medborgare. NN har inte beviljats permanent uppehållstillstånd och inte
heller har NN ställning som varaktigt bosatt. NN har ett tillstånd enligt så kallad
uppskjuten invandringsprövning som är giltigt till och med den 19 mars 2009.
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NN har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på CSN:s yttrande. Några
synpunkter har inte inkommit.

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 saknar permanent uppehållstillstånd i Sverige.
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

