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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 1 november 2006 
 

 
Saken  Extra tillägg 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att det finns synnerliga skäl att i detta fall beräkna det ekonomiska 
underlaget utan hänsyn till moderns inkomst. Det ankommer på CSN att pröva 
ärendet mot denna förutsättning. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om extra tillägg för studier vid gymnasium i A-stad för läsåret 2006/2007 
och ingav intyg om att NN och NN:s far samt faderns fru inte har andra inkomster än 
icke skattepliktiga bidrag. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att styrkta uppgifter om moderns inkomst 
och förmögenhet saknades för tiden den 1 juli 2006 – den 30 juni 2007. 
 
NN överklagade CSN:s beslut den 3 november 2006 och anförde att NN har skickat 
in alla erforderliga uppgifter.  
 
CSN överlämnade överklagandet utan yttrande den 8 november 2006. 
 
Av uppgifter i ärendet framgår att fadern endast har ersättning i form av 
försörjningsstöd från socialförvaltningen. 
 
Enligt tillgängliga uppgifter har modern aldrig varit i Sverige, i folkbokföringen har 
fadern och modern båda antecknats som vårdnadshavare. Vid familjens ankomst till 
Sverige 2002 var fadern gift med en annan kvinna. 
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Författningsbestämmelser  
 
Extra tillägg lämnas enligt 2 kap. 9-10 §§ studiestödsförordningen (2000:655) med ett 
belopp grundat på ett ekonomiskt underlag baserat på den sökandes och dennes  
föräldrars inkomst. För att vara berättigad till tillägget måste familjens ekonomiska 
underlag, före skatt, vara högst 124 999 kronor. I det ekonomiska underlaget ingår 
sammanräknade inkomster av tjänst, näringsverksamhet och kapital. Beroende på 
storleken av det ekonomiska underlaget beviljas extra tillägg med 285, 570 eller 855 
kronor per månad. Om det finns synnerliga skäl, får det ekonomiska underlaget 
beräknas utan hänsyn till föräldrarnas inkomst och förmögenhet.  
 
Extra tillägg beviljas enligt följande tabell. 
 
Ekonomiskt underlag  Belopp per månad 
Mindre än 85 000 kronor 855 kronor 
85 000-104 999 kronor  570 kronor 
105 000-124 999 kronor  285 kronor 
 
Enligt 10 § studiestödsförordningen utgörs det ekonomiska underlaget av summan 
av 
1. den studerandes och hans eller hennes föräldrars beräknade inkomster, och 
2. en femtedel av den del av den studerandes och föräldrarnas sammanlagda 
förmögenhet som överstiger 75 000 kronor. 
 
Vid beräkning av det ekonomiska underlaget avses med föräldrar enligt 2 kap.12 § 
studiestödsförordningen   
1. en far och en mor som har vårdnaden eller, i fråga om studerande som har fyllt 18 
år, senast haft vårdnaden om den studerande, och 
2. en far eller en mor som stadigvarande sammanbor med sådan vårdnadshavare. 
  
Med föräldrar jämställs den som utan att vara far eller mor till den studerande är gift 
med sådan far eller mor till den studerande som ensam har, eller i fråga om 
studerande som fyllt 18 år, senast ensam haft vårdnaden om den studerande. 
                                                                                                                                                              
 
Nämndens bedömning 
 
Det som antecknas i folkbokföringen i samband med att flyktingar m.fl. kommer till 
Sverige utvisar inte alltid det rättsliga vårdnadshavarskapet, utan det kan lika gärna 
vara uppgifter om de biologiska föräldrarna som antecknas. Överklagandenämnden 
har i några sådana oklara fall funnit att den förälder som inte varit i Sverige inte ska 
anses vara vårdnadshavare vid prövning av rätten till extra tillägg. 
 
Genom ändring i föreskrifterna har det numera införts en möjlighet att beräkna det 
ekonomiska underlaget utan hänsyn till föräldrarnas inkomst och förmögenhet. Den 
oklara vårdnadssituationen som beskrivits får anses utgöra synnerliga skäl att bortse 
från en förälders inkomst. I NN:s fall finns synnerliga skäl att bortse från moderns 
inkomst. 
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Mats Törnered  
    Karin Nyström 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Marie-Louise Holmberg 
(ersättare för Margareta Söderström), Margareta Lindhagen, Fredrik Pettersson och 
Christian Sjöstrand. 
 
Föredragande: Karin Nyström 
 
Kopia till CSN 
 
 
 
 


