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Klagande NN  
 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 3 september 2010 
 

 
Saken Extra tillägg 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet.  
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

Ärendet 
 
NN ansökte om extra tillägg för läsåret 2010/2011 och uppgav att hon haft inkomst 
från sommarjobb och ersättning från Försäkringskassan om 15 000 kronor och att 
hon lever tillsammans med sitt barn i eget boende. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att det ekonomiska underlaget för NN och 
hennes föräldrar överstiger 124 999 kronor.   
 
NN överklagade den 14 september 2010 beslutet och anförde bland annat följande. 
Hon födde barn i september 2008 och bodde tillsammans med pojkvännen fram till i 
maj 2010, då de separerade. Hon flyttade tillfälligt hem till sina föräldrar i avvaktan på 
lägenhet som hon flyttade till i augusti 2010.  
  
CSN överlämnade ärendet den 17 september 2010. 
 
Enligt tillgängliga uppgifter var båda föräldrarna vårdnadshavare för NN fram till 
hennes artonårsdag. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 2 kap. 9 § studiestödsförordningen (2000:655) lämnas extra tillägg enligt 
följande tabell.  
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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 2 kap. 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. 
För en studerande som är gift beräknas det ekonomiska underlaget utan hänsyn till 
föräldrarnas inkomst och förmögenhet. 
Om det finns synnerliga skäl, får det ekonomiska underlaget beräknas utan hänsyn 
till föräldrarnas inkomst och förmögenhet. 
 
Enligt 2 kap. 13 § studiestödsförordningen tillämpas bestämmelserna om gifta 
studerande även på en studerande som utan att vara gift lever tillsammans med en 
annan person, med vilken den studerande tidigare har varit gift eller med vilken den 
studerande gemensamt har eller har haft barn. 
                                                                                                                                                            
 
Nämndens bedömning 
 
NN bor inte tillsammans med barnets far och därför ska rätten till extra tillägg prövas 
mot det ekonomiska underlaget för henne och hennes föräldrar. Detta ekonomiska 
underlag överstiger 124 999 kronor. Synnerliga skäl att bortse från föräldrarnas 
inkomst har inte framkommit. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
Mats Törnered    
    Karin Nyström 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i Överklagandenämnden, Charlotte 
Waas, vice ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Märtha Byfors, 
Marie-Louise Holmberg, Margareta Lindhagen och Ulrika Lindmark.  
 
Föredragande: Karin Nyström 
 
Kopia till CSN 
 
 


