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Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 2 februari 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 i Tunisien under perioderna den 15
september 2008 – den 15 december 2008, den 2 januari 2009 – den 15 juni 2009.
NN angav bl.a. i ansökan att NN började grundskolan i Tunisien hösten 1994 men
åkte till Sverige varje sommar. Efter studentexamen 2007 kom NN till Sverige den 29
juli 2007. NN:s föräldrar och bror bor i Sverige och där vistas NN varje sommar och
har fått barnbidrag ända tills NN fyllde 16 år.
CSN avslog NN:s ansökan med motiveringen att NN inte uppfyller kravet på
bosättning i Sverige. CSN hade inte heller funnit att NN:s bosättning utomlands är att
jämställa med bosättning i Sverige. CSN har möjlighet att göra undantag från
bosättningskravet om det finns synnerliga skäl. CSN har bedömt att det inte finns
några sådana synnerliga skäl i NN:s fall.
NN överklagade beslutet den 13 februari 2009 och anförde i huvudsak följande. NN
är född i Sverige där NN bodde många år som liten. NN ville studera i Tunisien för att
lära sig sin fars kultur och språk. Studierna gick bra och NN bestämde sig för att för
att fortsätta efter studentexamen. Nu utbildar NN sig till narkossköterska och
beräknar att vara klar i juni 2011. NN har vistats i Sverige på somrarna och har även
arbetat inom hemtjänsten 3 månader år 2006 och under tiden den 1 augusti 2007 –
den 4 juli 2008. Studierna i Tunisien började i september 2008. NN:s föräldrar har
låga inkomster och NN måste hjälpa till genom att sommarjobba för att kunna betala
sina studier. NN är svensk medborgare och kommer att flytta tillbaka till Sverige efter
avslutad utbildning. NN tycker att NN har all rätt till studiemedel.
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CSN överlämnade ärendet den 18 februari 2009.

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.
I 12 kap. 4-6 §§ CSNFS 2001:1 uppräknas olika situationer då en person kan anses
bosatt i Sverige trots att han eller hon lämnat landet. Enligt 12 kap. 6 b § CSNFS
2001:1 anses andra personer 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 sitt 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. 2004/05:111 s.64) framgår att
det bosättningsbegrepp som används i socialförsäkringslagstiftningen har använts.
NN har varit inackorderad i Tunisien under sina grundskole- och gymnasiestudier,
men har tillbringat loven hos föräldrarna i Sverige. NN får anses ha haft sin egentliga
hemvist i Sverige även under terminstid och uppfyller således kravet på
sammanhängande bosättning i Sverige.

Mats Törnered
Leif Denkert
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