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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 15 oktober 2012 Enheten för utländska medborgare

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 tredjelandsmedborgare, ansökte om grundläggande rätt till studiestöd för
gymnasiestudier med början under höstterminen 2012 och uppgav att hon kom till
Sverige den 7 juli 2008 tillsammans med sin vårdnadshavare MM, som också är
tredjelandsmedborgare. NN uppgav härefter att hennes gode man LL är hennes
vårdnadshavare.
CSN avslog den 15 oktober 2012 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 6 november 2012 beslutet och åberopade att hon har en god
man, att hon av socialnämnden har placerats i familjehem hos MM och hans fru samt
att hon gjort en ny ansökan om uppehållstillstånd grundat på att etiopisk domstol
godkänt att MM adopterat henne.
CSN överlämnade ärendet den 16 november 2012 och anförde bland annat följande.
NN hade tidigare ett tidsbegränsat uppehållstillstånd grundat på att MM var hennes
far och gift med en svensk medborgare. Ansökan om förlängt uppehållstillstånd
avslogs eftersom det framkommit att MM inte är far till NN.
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NN inkom den 7 december 2012 med ett registerutdrag om ställföreträdarskap
utfärdad den 11 oktober 2012. Av utdraget framgår att LL den 24 maj 2011
förordnats som god man för NN av en överförmyndarnämnd och att LL också är
ställföreträdare enligt lagen om god man för ensamkommande barn.

Författningsbestämmelser
Av 2 kap. 4 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att studiehjälp 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. 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 2012. Det krävs särskilda skäl för att
NN ändå ska lämnas studiestöd.
I allmänna råd – publicerade i CSNFS 2006:7 – nämns som exempel på situationer
när det kan finnas särskilda skäl att göra undantag från kravet på permanent
uppehållstillstånd att den studerande är under 20 år och har en särskilt förordnad
vårdnadshavare i enlighet med föräldrabalken eller har placerats i familjehem eller på
en institution av en svensk myndighet.
I NN:s fall har åberopats omständigheter som talar för att göra undantag från kravet
på permanent uppehållstillstånd. I motsatt riktning talar emellertid att hon inte har
något giltigt tidsbegränsat uppehållstillstånd och att hennes ansökan om förlängt
uppehållstillstånd avslagits. Sammantaget finns inte sådana särskilda skäl som
krävs. Överklagandet ska därför avslås.
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