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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 24 november 2009 
 

 
Saken  Bosättning 
 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att NN uppfyller kravet på bosättning i Sverige. Det ankommer på 
CSN att pröva ansökan med denna förutsättning. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte hos CSN om studiemedel för studier vid en folkhögskola i Norge med 
början den 19 november 2009 och uppgav att NN efter gymnasiet, värnplikten och en 
vinter i hemstaden gick en skidlärarutbildning i Norge år 2006. Därefter har NN 
arbetat i Österrike, Norge och Sverige i skidskolor, barer och restauranger. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN inte uppfyller kravet på bosättning i 
Sverige. CSN fann inte heller att NN:s bosättning utomlands är att jämställa med 
bosättning i Sverige. CSN bedömde att det inte finns synnerliga skäl att göra 
undantag från bosättningskravet. 
 
NN överklagade den 2 december 2009 beslutet och anförde i huvudsak följande. NN 
har aldrig haft någon annan hemadress än sin bostadsort i Sverige där NN bott och 
arbetat i perioder hela tiden. Andra perioder har NN sökt tillfälligt arbete utomlands 
delvis beroende på arbetssituationen i hemregionen. Det är inte rimligt att NN som 
svensk medborgare nekas studiemedel för att NN varit ute och rest. 
 
CSN överlämnade ärendet den 7 december 2009 och inkom den 29 december 2009 
med ett yttrande. CSN anförde i huvudsak följande. Utifrån NN:s egen beskrivning 
kan CSN inte finna annat än att NN endast har bott i Sverige säsongvis de senaste 
fem åren, förutom under 2006 där CSN tolkar uppgifterna som så att NN endast 
bodde i Norge. CSN har heller inte fått uppfattningen att NN haft för avsikt att endast 
vara utomlands högst ett år av de senaste fem åren, utan snarare anammat en 



ÖKS  Sidan 2 av 3 
      Dnr: 2009-04684 

livsstil att bo i Sverige endast kortare perioder av vartdera år. CSN bedömer därför 
att bosättningskravet inte är uppfyllt och att förutsättningar för undantag från 
bestämmelsen inte är uppfyllda. CSN anser därför att överklagandet ska avslås. 
 
 
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. 
 
Enligt 12 kap 6 § CSNFS 2001:1 ska en person som uppfyller kravet på två års 
bosättning när han eller hon lämnar landet för att studera i ett annat land fortfarande 
anses vara bosatt i Sverige så länge han eller hon genomgår en 
studiestödsberättigande utbildning. 
 
Av 12 kap. 6 b § CSNFS 2001:1 framgår att andra personer än de som anges i 4–6 a 
§§ anses vara bosatta i Sverige om det finns synnerliga skäl. 
 
Enligt 2 kap. 1 § socialförsäkringslagen (1999:799) ska, vid tillämpning av den lagen, 
en person anses vara bosatt i Sverige, om han eller hon har sin egentliga hemvist 
här i landet. En i Sverige bosatt person som lämnar landet ska fortfarande anses 
vara bosatt här om utlandsvistelsen kan antas vara längst ett år. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Av förarbetena till 3 kap. 23 § studiestödslagen (prop. 2005/05:111 s. 64) framgår att 
bosättningsbegreppet i socialförsäkringslagstiftningen ska användas.  
 
Dåvarande Riksförsäkringsverket har i allmänna råd (RAR 2000:1) till 2 kap. 1 § 
socialförsäkringslagen anfört att den som på grund av arbetsförhållanden vistas 
regelbundet utomlands mer än halva året bör anses vara bosatt i Sverige. En 
förutsättning är att han eller hon inte har starkare anknytning till något annat land. 
Detta kan vara fallet när någon regelbundet arbetar mer än sex månader i följd per år 
i ett och samma land. 
 
NN har varit folkbokförd i Sverige under hela femårsperioden fram till den 19 
november 2009. NN har säsongsvis arbetat i olika andra länder, vilket dock inte 
innebär att NN kan anses ha en starkare anknytning till något annat land än Sverige. 
NN får anses ha haft sin egentliga hemvist i Sverige och uppfyller således kravet på 
sammanhängande bosättning i Sverige. 
 
 
 
 
Mats Törnered  
    Leif Denkert 
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Beslut har fattats av 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  
 
 
 
 
 
 
 


