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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 5 juni 2006 
 

 
Saken Tilläggsbidrag 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden finner att NN är vårdnadshavare för sina tre barn i Filippinerna.  Det 
ankommer på CSN att pröva NN:s ansökan om tilläggsbidrag med denna 
förutsättning.  
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel och tilläggsbidrag för tre barn som bor utomlands. NN 
skulle studera vid komvux A-stad under perioden den 12 januari 2006 – den 31 maj 
2006 samt under perioden den 21 augusti 2006 – den 5 januari 2007. 
 
CSN beviljade studiemedel men avslog ansökan om tilläggsbidrag med motiveringen 
att NN inte kunnat visa att NN är vårdnadshavare för barn som bor utomlands. 
 
NN överklagade beslutet den 24 juni 2006 och framhöll att enligt filippinsk 
rättsordning är en pappa vårdnadshavare.  
 
CSN överlämnade ärendet den 19 juli 2006 och anförde i huvudsak att CSN grundar 
sitt ställningstagande på att den studerande ännu inte kunnat visa att NN är 
vårdnadshavare för barn som bor utomlands.  
 
Den 24 augusti 2006 inkom ett ”Affidavit of equal custody rights”. 
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Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 13 a § Studiestödslagen (1999:1395) får studiebidrag i form av 
tilläggsbidrag lämnas till studerande som har vårdnad om barn. Sådant bidrag får 
lämnas till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. För varje barn kan högst 
ett tilläggsbidrag motsvarande bidragsbeloppet vid heltidsstudier lämnas. 
 

 
Nämndens bedömning 
 
Det numera lämnade intyget får anses utvisa att NN är vårdnadshavare för tre barn. 
Överklagandet ska därför bifallas. 
 
 
 
 
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, Ulrika Lindmark, Fredrik 
Pettersson och Christian Sjöstrand. 
 
Föredragande: Karin Nyström 
 
Kopia till CSN 
 
 
 
 
 
 


