1 (3)

REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
2903-05
meddelad i Stockholm den 10 januari 2008

KLAGANDE
AA
MOTPART
Försäkringskassan, 103 51 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrättens i Göteborg dom den 8 april 2005 i mål nr 3988-04
(bilaga)
SAKEN
Barnbidrag
___________________

YRKANDEN M.M.
AA yrkar att hon skall förklaras ha rätt till barnbidrag.
Försäkringskassan medger bifall till överklagandet och anför följande.
AAs make BB har varit gästforskare vid Lunds universitet under tiden
den 1 maj 2000- den 3 maj 2003. Vad som sägs i 2 kap. 5 § andra stycket
socialförsäkringslagen (1999:799), SofL, om den som kommer till
Sverige för att studera är inte tillämpligt på honom. Därför är inte heller
bestämmelsen i 2 kap. 6 § SofL tillämplig på AA. Med hänsyn härtill och
eftersom AA uppfyllt förutsättningarna i 2 kap. 1 § andra stycket SofL
för att anses bosatt här är hon berättigad till barnbidrag enligt svensk lag.
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Dok.Id 45363
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Barnbidragssystemet utgör en del av socialförsäkringen. Vem som
omfattas av socialförsäkringen regleras i SofL. Enligt 1 kap. 1 § grundas
rätten till ersättning på bosättning eller förvärvsarbete i Sverige om inte
något annat särskilt anges. Enligt 2 kap. 1 § första stycket skall vid
tillämpning av lagen en person anses vara bosatt i Sverige om han eller
hon har sitt egentliga hemvist här i landet. Den som kommer till Sverige
och kan antas komma att vistas här under en längre tid än ett år skall,
enligt andra stycket, anses vara bosatt här, om inte synnerliga skäl talar
mot det. För bl.a. studerande gäller särskilda bestämmelser. Enligt 2 kap.
5 § skall således den som kommer till Sverige för att studera inte anses
vara bosatt här. Detta gäller dock inte den som har utbildningsbidrag för
doktorander. Enligt 2 kap. 6 § gäller vad som sägs om personer som
avses i 2-5 §§ även medföljande make samt barn som inte fyllt 18 år.
I 3 kap. SofL regleras vilka försäkringar och bidragssystem som är
bosättningsbaserade och vilka som är arbetsbaserade. Enligt 3 kap. 2 § 1
omfattas den som är bosatt i Sverige av lagen (1947:529) om allmänna
barnbidrag.
Underinstansernas bedömning av AAs rätt till barnbidrag fr.o.m. den 1
januari 2001 bygger uteslutande på uppfattningen att BB uppbar ett
Marie Curie-stipendium.
Av handlingarna i målet framgår följande. AA bodde i Lund under tiden
den 1 maj 2000-den 3 maj 2003. Sedan hon uppburit barnbidrag för en
tid, fann Försäkringskassan i februari 2002 att hon inte hade haft rätt till
barnbidrag fr.o.m. januari 2001 och beslutade att inte betala barnbidrag
till henne fr.o.m. mars 2002. Under vistelsen i Lund levde hon
tillsammans med sin make BB och en son. BB var forskare på
postdoktoral nivå vid Lunds universitet. Fr.o.m. den 4 maj 2001 uppbar
han ett Marie Curie-stipendium finansierat av EU. Det finns inte någon
uppgift om villkoren för hans verksamhet vid universitetet dessförinnan,
dvs. för den tid som prövningen av rätten till barnbidrag avser i detta mål.
I en anmälan till Försäkringskassan den
18 maj 2000 har AA uppgett att hon kom till Sverige den 29 april 2000
och att avsikten var att hennes vistelse här skulle vara i mer än ett år.
Vidare framgår att hon hade beviljats uppehållstillstånd för tiden den 1
april 2000-den 31 mars 2001.
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Av utredningen framgår således att AA den 1 januari 2001 var bosatt här
i landet i den mening som avses i 2 kap. 1 § andra stycket SofL. Hon
hade därför rätt till barnbidrag fr.o.m. den tidpunkten.
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten upphäver underinstansernas avgöranden och förklarar att
AA har rätt till barnbidrag fr.o.m. den 1 januari 2001.
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