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beslutade den 6 september 2022.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av 2 kap.
3 § och 3 kap. 3 § studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om
nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2006:7) om utländska
medborgares rätt till studiestöd1 att 1 § ska ha följande lydelse.
CSN beslutar också att de allmänna råden till 2 kap. 4 § fjärde
stycket och 3 kap. 4 § fjärde stycket studiestödslagen (1999:1395) ska
ha följande lydelse.
1 §2 Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller endast utländska
medborgare.
Bestämmelser om utländska medborgares rätt till studiestöd finns i
1 kap. 4–7 §§, 2 kap. 4 och 4 a §§ och 3 kap. 4 och 4 a §§ studiestödslagen (1999:1395), i 9 och 10 §§ lagen (2017:527) om studiestartsstöd
samt i 10 och 11 §§ lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd.
Särskilda skäl
-------------------Till 2 kap. 4 § fjärde stycket och 3 kap. 4 § fjärde stycket studiestödslagen (1999:1395) meddelar CSN följande allmänna råd
    Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl att lämna studiestöd
till en utländsk medborgare, med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt,
trots att kravet på permanent uppehållstillstånd inte är uppfyllt kan
bland annat följande omständigheter ha betydelse:
1
2
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- att ha barn med och vara sambo eller gift och sammanboende
med en svensk medborgare i Sverige,
- för en studerande, till och med det år han eller hon fyller 20
år, att ha en förälder som är svensk medborgare och bor i Sverige
eller utländsk medborgare som uppfyller förutsättningarna för rätt
till studiestöd i 3 kap. 4 § studiestödslagen eller att i likhet med
sin förälder ha familjeanknytning till en person som uppfyller
förutsättningarna i 3 kap. 4 § studiestödslagen,
- för en studerande, till och med det år han eller hon fyller 20
år, att ha en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken eller efter beslut av en svensk myndighet ha placerats i
familjehem, hem för vård eller boende eller särskilt ungdomshem.
-------------------______________
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2022.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar
CHRISTINA FORSBERG
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