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Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver följande med stöd
av 1 kap. 10 §, 2 kap. 3 § och 3 kap. 3 § studiestödsförordningen
(2000:655) samt 7 § förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till
vuxenstuderande och beslutar om följande allmänna råd.
Bestämmelser i andra författningar
1 § I denna författning finns föreskrifter och allmänna råd för til
lämpningen av bestämmelserna om utländska medborgares rätt till
studiestöd och rekryteringsbidrag i 1 kap. 4–6 §§, 2 kap. 4 § och 3 kap.
4 § studiestödslagen (1999:1395) samt 7–7 c §§ lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
2 § Föreskrifter och allmänna råd i övrigt för tillämpningen av be
stämmelserna i studiestödslagen (1999:1395), studiestödsförordningen
(2000:655), lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstude
rande och förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxen
studerande finns i
1. Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd
(CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel,
2. Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd
(CSNFS 2001:6) om studiehjälp,
3. Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd
(CSNFS 2002:13) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
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Senast ändrad CSNFS 2006:6.
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Permanent uppehållsrätt
—————————
Till 1 kap. 5 § första stycket studiestödslagen (1999:1395)
och 7 a § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxen
studerande, meddelar CSN följande allmänna råd.
Prövningen av om en EES-medborgare har permanent
uppehållsrätt i Sverige sker i första hand utifrån hans eller hen
nes registrering hos Migrationsverket.
En EES-medborgare som inte har en registrering om perma
nent uppehållsrätt får i stället själv motivera varför han eller hon
ska anses ha en sådan uppehållsrätt. En medborgare i Danmark,
Finland, Island eller Norge kan exempelvis visa att han eller hon
är folkbokförd i Sverige sedan minst fem år.
—————————
Bosättning
3 § En studerande anses vara bosatt i Sverige om han eller hon
är folkbokförd här.
Bosatt huvudsakligen i annat syfte än att studera
4 § En person som tidigare varit gäststuderande eller gästfors
kare anses ha bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än
att studera här, om han eller hon har
1. permanent uppehållstillstånd, eller
2. en varaktig anknytning till Sverige.
Uppehållsrätt
—————————
Till 2 kap. 4 § tredje stycket och 3 kap. 4 § tredje stycket
studiestödslagen (1999:1395) samt 7 c § andra stycket lagen
(2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, med
delar CSN följande allmänna råd.
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Prövningen av om en EES-medborgare har uppehållsrätt i
Sverige sker i första hand utifrån hans eller hennes registrering
hos Migrationsverket.
En EES-medborgare bör anses ha uppehållsrätt i Sverige även
utan registrering hos Migrationsverket, om han eller hon
1. är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge, eller
2. har ett giltigt uppehållstillstånd.
—————————

Varaktig anknytning
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Allmänt villkor
5 § En studerande som har för avsikt att stanna i landet anses
ha varaktig anknytning till Sverige, om han eller hon uppfyller
villkoren för
1. förvärvsarbete i 6 och 7 §§,
2. familjeanknytning i 8 och 9 §§, eller
3. barn under 20 år i 10 och 11 §§.
Villkor för förvärvsarbete
6 § Den studerande ska efter den senaste inresan till Sverige i
syfte att bosätta sig här
1. ha vistats i landet under en sammanhängande tid om minst
två år, och
2. under vistelsen ha förvärvsarbetat i landet minst två år, på
minst halvtid.
7 § Med förvärvsarbete jämställs tid när den studerande
1. har varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos
den offentliga arbetsförmedlingen på det sätt som Arbetsmark
nadsstyrelsen bestämmer,
2. har deltagit i arbetsmarknadsutbildning eller annan
arbetsmarknadspolitisk åtgärd,
3. har deltagit i svenskundervisning för invandrare (sfi) eller
annan grundläggande svenskundervisning,
4. har vårdat nära anhörig som varit i behov av särskild om
vårdnad på heltid eller har vårdat eget hemmavarande barn un
der tio år på heltid, eller
5. har haft sjukersättning, aktivitetsersättning eller liknande.
Villkor för familjeanknytning
8 § Den studerande ska efter den senaste inresan till Sverige i
syfte att bosätta sig här
1. ha vistats i landet under en sammanhängande tid om minst
två år, och
2. sedan minst två år vara sambo eller gift och sammanbo
ende med en svensk medborgare eller en person som uppfyller
förutsättningarna för rätt till studiestöd eller rekryteringsbidrag
i 2 kap. 4 § andra–fjärde styckena eller 3 kap. 4 § andra–fjärde
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styckena studiestödslagen (1999:1395) eller 7 c § lagen (2002:624)
om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
9 § Det är tillräckligt att den studerande uppfyller kraven i 8 §
under minst ett år, om han eller hon
1. har sammanbott utomlands med en svensk medborgare
under minst tre år , eller
2. har barn med en person som avses i 8 § 2.
Villkor för barn under 20 år
10 § En studerande som vid inresan till Sverige inte har fyllt 20
år ska
1. ha följt med, eller senare anslutit sig till sin förälder, som
bor, förvärvsarbetar och har för avsikt att stanna i landet,
2. ha en särskilt förordnad vårdnadshavare i enlighet med
föräldrabalken, eller
3. ha placerats i familjehem eller på institution av en svensk
myndighet.
11 § Med förvärvsarbete i Sverige jämställs, utöver vad som
framgår av 7 §, även arbete utomlands, om föräldern är
1. utsänd till ett annat land av en svensk statlig arbetsgivare
för arbetsgivarens räkning,
2. anställd i utlandet av ett svenskt trossamfund eller ett or
gan som är knutet till ett sådant samfund, eller
3. anställd i utlandet av en svensk ideell organisation som
bedriver biståndsarbete.
Särskilda skäl
—————————
Till 2 kap. 4 § fjärde stycket och 3 kap. 4 § fjärde stycket
studiestödslagen (1999:1395) samt 7 c § tredje stycket lagen
(2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, med
delar CSN följande allmänna råd.
Särskilda skäl för att göra undantag från kravet på permanent
uppehållstillstånd kan exempelvis finnas för
1. studerande som är flykting eller alternativt skydds
behövande,
2. studerande som har barn med och som är sambo med en
svensk medborgare sedan minst ett år i Sverige samt har ett

4

tillstånd grundat på familjeanknytning till den svenska medbor
garen,
3. studerande som är under 20 år och som har en särskilt
förordnad vårdnadshavare i enlighet med föräldrabalken,
4. studerande som är under 20 år och som har placerats i
familjehem eller på institution av en svensk myndighet,
5. studerande som är under 20 år och som i likhet med sin
förälder har ett tillstånd grundat på familjeanknytning till en per
son bosatt i Sverige, under förutsättning att föräldern har för
avsikt att stanna i Sverige.
—————————
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Avbrott i vistelse
12 § Det som sägs i 6, 8 och 9 §§ påverkas inte av tillfälliga
vistelser utanför Sverige som inte överstiger sammanlagt sex
månader.
13 § En vistelse utanför Sverige påverkar inte heller den stude
randes rätt till studiestöd och rekryteringsbidrag, om vistelsen
beror på
1. att den studerande har gjort sin militärtjänstgöring i hem
landet,
2. att den studerande varit med om en viktig familjeangelä
genhet,
3. att den studerande är utsänd till ett annat land av en svensk
statlig arbetsgivare för arbetsgivarens räkning,
4. att den studerande är anställd i utlandet av ett svenskt
trossamfund eller ett organ som är knutet till ett sådant samfund,
5. att den studerande är anställd i utlandet av en svensk
ideell organisation som bedriver biståndsarbete, eller
6. att den studerande studerar på ett utbytesprogram.
—————————
Till 2 kap. 4 § tredje och fjärde styckena och 3 kap. 4 § tredje
och fjärde styckena studiestödslagen (1999:1395) samt 7 c §
andra och tredje styckena lagen (2002:624) om rekryterings
bidrag till vuxenstuderande, meddelar CSN följande allmänna
råd.
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Vid bedömningen av om den studerande har kvar sin anknyt
ning till Sverige efter avbrott i vistelsen i landet, tas hänsyn till
bland annat
1. hur lång tid han eller hon har vistats i Sverige,
2. vad han eller hon har gjort under tiden i Sverige,
3. varför han eller hon har rest ut ur Sverige, och
4. hur länge han eller hon har varit borta.
Till 13 § meddelar CSN följande allmänna råd.
Med en viktig familjeangelägenhet avses exempelvis en nära
anhörigs sjukdom.
—————————
1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2006. Genom för
fattningen upphävs Centrala studiestödsnämndens föreskrifter
och allmänna råd (CSNFS 2001:8) om utländska medborgares
principiella rätt till svenskt studiestöd och rekryteringsbidrag
samt Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna
råd (CSNFS 2001:9) om förutsättningarna för jämställande av ut
ländska medborgare med svenska medborgare när det gäller rätt
till svenskt studiestöd och rekryteringsbidrag.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om studie
stöd och rekryteringsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

KERSTIN BORG WALLIN
Patrik Lidin
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