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Förslag till direktiv om varaktigt bosatta 

tredjelandsmedborgares ställning 
 

CSN vill med anledning av förslaget till reviderat direktiv om varaktigt bosatta 

tredjelandsmedborgares ställning framföra följande. 

Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner 

från EU-rätten, ska jämställas med svenska medborgare vid studier i Sverige om 

de har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller har ställning som varaktigt 

bosatt i en annan EU-stat men har uppehållstillstånd i Sverige.1 

Förslaget om att en person ska kunna få ställning som varaktigt bosatt i Sverige 

efter att ha varit bosatt här i två år, under förutsättning att personen tidigare 

bott i ett annat EU-land, innebär att personer får rätt till studiestöd efter en 

kortare tids vistelse i Sverige än i dag. Även den ändring som innebär att bland 

annat även bosättning för studier utgör grund för beräkning av bosättningstiden 

för att få ställning som varaktigt bosatt innebär att personer kan få rätt till 

studiestöd tidigare än i dag. Den som fått ställning som varaktigt bosatt i en 

medlemsstat föreslås att efter tre år i en annan medlemsstat få samma ställning 

där. Även detta innebär att personer kan få rätt till studiestöd tidigare än i dag. 

Sammantaget bör de föreslagna förändringarna innebära att fler personer får 

rätt till studiestöd och därmed ett utökat utflöde.  

CSN kan inte bedöma hur mycket utflödet kan komma att öka eftersom det 

dels beror på hur många utlänska medborgare som nyttjar möjligheterna att 

uppnå statusen som varaktigt bosatt, dels hur många av dessa som studerar i 

Sverige och ansöker om studiestöd för sina studier här. Som bakgrund kan 

noteras att under läsåret 2019/20 fick 245 personer med ställning som varaktigt 

bosatt i annat EU-land studiestöd (86 med studiehjälp och 159 med 

studiemedel). Läsåret 2020/2021 var motsvarande siffror 334 personer (110 

med studiehjälp och 224 med studiemedel) och 2021/2022 var det 315 

personer (93 med studiehjälp och 222 med studiemedel). När det gäller antalet 

                                                      
1 1 kap. 6 § studiestödslagen (1999:1395). Gäller även vid utbytesstudier enligt 3 kap. 24 
a § studiestödsförordningen (2000:655). 
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personer med ställning som varaktigt bosatt i Sverige är sifforna mer osäkra på 

grund av att dessa även beviljas permanent uppehållstillstånd av 

Migrationsverket. I CSN:s system finns 48 personer för läsåret 2019/2020 (14 

med studiehjälp och 34 med studiemedel, 74 personer för läsåret 2020/2021 

(16 med studiehjälp och 58 med studiemedel) och 90 personer för läsåret 

2021/2022 (37 med studiehjälp och 53 med studiemedel). 

 

 
Beslut om detta remissvar har fattats av enhetschefen Jeanette Carlsson efter 

föredragning av verksjuristen Cecilia Ljung. I arbetet med remissvaret har även 
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