
                    
                   ÖVERKLAGANDENÄMNDEN 
                            FÖR STUDIESTÖD                                   . 

                            The National Board of Appeal for Student Aid                                 Sidan 1 av 3 

 BESLUT     Dnr: 2014-04378 

 2014-12-01      

.                                                                                                                                                                                                 . 
Postadress                   Besöksadress                       Telefon                              Telefax                      E-post 

Box 110                    Backgränd 9                     0611-34 75 00              0611-34 75 70      registrator@oks.se 
871 23 Härnösand 

 
 
 
Klagande NN 

 
 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 9 september 2014 
 
 
Saken Extra tillägg 
 

 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att det finns synnerliga skäl att beräkna det ekonomiska 
underlaget utan hänsyn till faderns inkomst och förmögenhet. Det ankommer på CSN 
att pröva ärendet med denna förutsättning.  
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 
 

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte om extra tillägg för läsåret 2014/2015 och angav att modern har a-
kasseersättning om 95 500 kronor och fadern har ersättning från Försäkringskassan 
om 115 250 kr. Hon uppgav även att modern har ansökt om att bli ensam 
vårdnadshavare. – NN ingav ett intyg från socialförvaltningen daterat den 18 augusti 
2014, av vilket framgår att modern erhållit ekonomiskt bistånd till och med juli 2014, 
ett underlag över summerade utbetalda ersättningar, ett utdrag ur 
beskattningsuppgiftsregister och ett intyg från a-kassan.  
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att familjens ekonomiska underlag överstiger 
124 999 kronor. CSN ansåg att det inte fanns synnerliga skäl att bortse från någon 
förälders inkomst.   
 
NN överklagade beslutet den 24 oktober 2014 och anförde bland annat följande. Hon 
anser att det finns synnerliga skäl. Hennes pappa bidrar inte på något sätt 
ekonomiskt eller emotionellt till hennes väl. Hennes pappa lider sedan ett par år 
tillbaka av frontallobsdemens och bor sedan i somras på ett demensboende. Hon har 
ingen kontakt med honom längre, bl.a. eftersom han varken kan skriva eller ringa. 
Faderns inkomst går till hans vård och boende på demenshemmet. 
 
CSN överlämnade ärendet den 31 oktober 2014. 
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Enligt tillgängliga uppgifter är båda föräldrarna vårdnadshavare. 
 
Enligt inhämtade uppgifter har fadern ersättning från Försäkringskassan med 14 777 
kronor per månad och förbehållsbeloppet för boende på äldreboendet är 4 200 
kronor per månad. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 2 kap. 9 § studiestödsförordningen (2000:655) lämnas extra tillägg 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 
 
Av 2 kap. 10 § studiestödsförordningen framgår följande. Det ekonomiska underlaget 
utgörs 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. 12 § studiestödsförordningen avses med föräldrar 
1. en förälder som har vårdnaden eller, i fråga om en studerande som har fyllt 18 år, 

senast haft vårdnaden om den studerande, och 
2. en förälder som är sambo med en sådan vårdnadshavare. 
Med föräldrar jämställs, enligt samma bestämmelse, den som är gift med sådan 
förälder till den studerande som ensam har eller, i fråga om studerande som fyllt 18 
år, senast ensam har haft vårdnaden om den studerande. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Rätten till extra tillägg prövas mot den studerandes och dennes föräldrars 
ekonomiska underlag. Av utredningen har framkommit att NN:s fader är så dement 
att han bor på ett demensboende och att han därmed inte kan ta sitt vårdnandsanvar 
för henne. Mot denna bakgrund och då det även framkommit att fadern inte har 
möjlighet att bidra till NN:s ekonomiska försörjning, finner nämnden att det – i aktuellt 
fall – finns synnerliga skäl att bortse från faderns inkomst och förmögenhet vid 
bedömningen av rätten till extra tillägg. Överklagandet ska således bifallas. 
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Hans Göran Åhgren 

Karin Nyström 
 
 
 
Beslutet har fattats av Charlotte Waas, ordförande i nämnden, Anita Enocksson, vice 
ordförande, Hans Göran Åhgren, direktör, samt ledamöterna Johan Borre, Hans 
Eklund, Eva Gullfeldt, Mikael Herjevik och Birgitta Åkerman. 
 
Kopia till CSN
 


