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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 27 oktober 2008 
 

 
Saken Bosättning 
 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

 
-------------------------------------------- 

 
Ärendet 
 
NN ansökte hos CSN om studiemedel för sekreterarutbildning i Grekland under 
perioden den 2 oktober 2008 – den 30 juni 2009. 
 
CSN avslog ansökan eftersom studiemedel bara lämnas för gymnasial utbildning 
utanför Norden om motsvarande studier inte med lika stor fördel kan bedrivas i 
Sverige. CSN har endast bedömt den sökta utbildningens huvudinriktning. 
 
NN överklagade den 6 november 2008 beslutet och anförde i huvudsak följande. NN 
studerar på en utbildningsskola i Grekland som är statlig men som inte är en 
gymnasieskola. Det är viktigt för NN:s framtid att få betyg och sedan arbete som 
sekreterare på tingsrätt, advokatfirma m.m. Det kostar mycket pengar och NN har 
höga hyreskostnader. NN fick bidrag förra året och undrar varför NN inte får det nu. 
 
CSN överlämnade ärendet den 13 november 2008 och anförde bl.a. följande i ett 
yttrande. NN fortsätter en gymnasial utbildning som NN har påbörjat med studiestöd 
varför CSN anser att utbildningens nivå inte är ett hinder för beviljning. Enligt 
folkbokföringsregistret utvandrade NN från Sverige i januari 1998 och har därför inte 
varit bosatt i Sverige under en sammanhängande period om minst två år under de 
senaste fem åren. Någon annan utredning till stöd för att NN uppfyller något av de 
undantag som kan göras från bosättningskravet finns inte. 
 
NN inkom den 21 november 2008 med synpunkter på CSN:s yttrande och anförde 
bl.a. att NN:s första år gick mycket bra och då fick NN studiebidrag. NN kan inte 
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lämna utbildningen nu, om ett år får NN intyg som NN behöver för sin framtid och 
som är viktigt för NN:s ekonomi m.m. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 3 kap. 23 § första stycket studiestödslagen (1999:1395) framgår att studiemedel 
får lämnas för studier utanför Sverige om den studerande har varit bosatt i Sverige i 
en sammanhängande period om minst två år under de senaste fem åren. 
 
Av 3 kap. 25 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att CSN får meddela 
föreskrifter om undantag från det krav på bosättning som anges i 3 kap. 23 § första 
stycket studiestödslagen. 
 
Av 12 kap. 4 § CSNFS 2001:1 framgår följande. Den som av en statlig arbetsgivare 
sänds till ett annat land för arbete för arbetsgivarens räkning ska anses vara bosatt i 
Sverige under hela utsändningstiden om han eller hon tidigare någon gång varit 
bosatt i Sverige. När en annan stat som arbetsgivare sänder en person till Sverige för 
arbete för arbetsgivarens räkning ska den personen inte anses vara bosatt i Sverige. 
 
Av 12 kap. 5 § CSNFS 2001:1 framgår följande. En i Sverige bosatt person som 
lämnar landet för arbete för arbetsgivarens räkning ska fortfarande anses vara bosatt 
här, om han eller hon är anställd av  
1. ett svenskt trossamfund eller ett organ som är knutet till ett sådant samfund eller  
2. en svensk ideell organisation som bedriver biståndsverksamhet. 
Första stycket gäller endast om utlandsvistelsen kan antas vara längst fem år.  
 
Av 12 kap 6 § första stycket CSNFS 2001:1 framgår följande. En person som 
uppfyller kravet på två års bosättning i 3 kap. 23 § studiestödslagen när han eller hon 
lämnar landet för att studera i ett annat land ska fortfarande anses vara bosatt i 
Sverige så länge han eller hon genomgår en studiestödsberättigande utbildning eller 
har utbildningsbidrag för doktorander. 
 
Av 12 kap. 6 a § CSNFS 2001:1 framgår följande. En svensk medborgare som är 
bosatt i utlandet på grund av sjukdom ska fortfarande anses vara bosatt i Sverige om 
han eller hon tidigare någon gång har varit bosatt i Sverige. 
 
Av 12 kap. 6 b § CSNFS 2001:1 framgår följande. Andra personer än de som anges i 
4–6 a §§ anses vara bosatta i Sverige om det finns synnerliga skäl. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN läste inte på gymnasienivå när NN lämnade Sverige och kan därför inte 
tillgodoräkna sig någon tid när NN gick i gymnasieskola som jämställd med 
bosättning i Sverige. NN har därför inte varit bosatt i Sverige i en sammanhängande 
period om minst två år under de senaste fem åren. Nämnden har inte funnit att 
förutsättningar för annat undantag från kravet på bosättning enligt 12 kap. 4-6 a §§ i 
föreskriften finns. För att NN ska kunna beviljas studiemedel för studier i Grekland 
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krävs därför synnerliga skäl. Sådana synnerliga skäl har inte framkommit. 
Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
Mats Törnered  
    Leif Denkert 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Viktor Granbom, Marie-
Louise Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand 
 
Föredragande: Leif Denkert 
 
Kopia till CSN 
 
 
 
 
 
 
 
 


