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Klagande    NN 

 
 
 

 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 21 september 2011 
 
 
Saken Extra tillägg 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att NN ska få extra tillägg med 855 kronor. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om extra tillägg för läsåret 2011/2012 och uppgav sin inkomst till 23 448 
kronor, faderns inkomst till noll kronor och faderns förmögenhet till 547 436 kronor i 
form av bankmedel per den 31 december 2010. NN anförde att fadern är sjuk sedan 
länge, att de försörjer sig med pengar från försäljning av bostaden, att fadern måste 
betala (skatt 230 937 + ränta 4 154=) 235 091 kronor i skatt från försäljningen och att 
de dessutom måste skaffa en ny bostad och möbler. 
 
CSN beviljade extra tillägg om 285 kronor per månad baserat på NN:s inkomst om 
23 448 kronor och på faderns förmögenhet om 547 436 kronor. 
 
NN överklagade den 4 oktober 2011 beslutet och framhöll dels att förmögenheten 
använts till levnadskostnader och därför nu är mycket lägre än vid årsskiftet, dels att 
kapitalvinstskatten ska betalas i november. 
 
CSN överlämnade ärendet den 12 oktober 2011. 
 
 
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 4 § 4 lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner ska 
kontanta medel och kontobehållning, med undantag för behållning på 
pensionssparkonto, tas upp som tillgång till den del värdet av dessa tillgångar 
sammanlagt överstiger 25 000 kronor. 
 
Enligt 11 § samma lag ska skulder, med vissa här inte aktuella undantag, beaktas. 
Sådan skatt som avses i 1 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) som ännu inte 
debiterats ska också undantas.  
 
Enligt 4 kap. 4 § CSNFS 2001:6 får, om det finns särskilda skäl, förmögenheten vid 
ansökningstillfället prövas i stället för den taxerade förmögenheten för året före det 
aktuella läsåret. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Med särskilda skäl att pröva förmögenheten vid ansökningstillfället avses sådana 
situationer då det framstår uppenbart orimligt att förmögenheten skulle ingå i det 
ekonomiska underlaget. Detta kan enligt allmänna råd till 4 kap. 4 § CSNFS 2001:6 
vara fallet om den studerandes föräldrars förmögenhet har bestått av bankmedel och 
dessa har använts till inköp av en familjebostad. 
 
I NN:s fall var kapitalvinstskatten ännu inte debiterad den 31 december 2010 och ska 
därför enligt huvudregeln inte beaktas. När NN ansökte om extra tillägg var fadern 
emellertid debiterad skatt med ett så betydande belopp att extra tillägg – om 
skatteskulden beaktas – skulle beviljas med högsta belopp. Härtill kommer att 
förmögenheten uppges ha minskat genom att användas för familjens uppehälle. 
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Enligt Överklagandenämndens mening är situationen sådan, att det finns särskilda 
skäl att beräkna förmögenheten vid ansökningstillfället. Det ekonomiska underlaget i 
form av inkomst och faderns förmögenhet understiger 85 000 kronor. Överklagandet 
ska därför bifallas. 
 
 
 
 
Mats Törnered 
 
    Karin Nyström 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande, Charlotte Waas, vice ordförande, 
Mats Törnered, direktör, ledamöterna Marie-Louise Holmberg, Margareta Lindhagen 
och Christian Sjöstrand samt ersättaren Anita Enocksson. 
 
Föredragande: Karin Nyström 
 
Kopia till CSN 
Kopia till CSN, rättsavdelningen 
 


